บันทึกขอความ
สวนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สํานักงานอธิการบดี ฝายการเจาหนาที่ โทร. 0 2224 4704 ต)อ 403
ที่ วธ 0801/ 4239
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง การกําหนดรายการประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑ4การประเมิน แบบและวิธีการรายงานผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน)งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค (2)
เรียน รองอธิการบดี ผูช)วยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการกอง หัวหนาหน)วยงาน
ที่ขึ้นตรงต)อสถาบัน และหัวหนาหน)วยงานในสํานักงานอธิการบดี
ดวย หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 19 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง กฎ ก.พ.
ว)าดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการที่อยู)ระหว)างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
พ.ศ. 2553 ซึ่ง ก.ค.ศ. ไดใหความเห็นชอบใหนํากฎ ก.พ. ว)าดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการ
พัฒนาขาราชการที่อยู)ระหว)างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2553 ขางตนมาใชบังคับกับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน)งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) รายละเอียดตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 6 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดกําหนดรายการประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑ4การประเมิน
แบบและวิธีการรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน)ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(ลงชือ่ ) สิริชัยชาญ ฟKกจํารูญ
(นายสิริชัยชาญ ฟKกจํารูญ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

การกําหนดรายการประเมิน วิธกี ารประเมิน เกณฑการประเมิน แบบและวิธกี ารรายงาน
ารรายงาน
ผลการทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการ
(แนบทายหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) ที่ วธ 0801/
01/ 4239 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
2555)
เพื่อใหเป7นไปตามมาตรา 59 แห9งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และ กฎ ก.พ. ว9าดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการที่อยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติ
หนาที่ ราชการ พ.ศ. 2553 และหนั งสื อสํ านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ วธ 0206.5/ว 6 ลงวัน ที่ 29 เมษายน
2554สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) จึงกําหนดรายการประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑการประเมิน แบบและ
วิธีการรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังต9อไปนี้
ขอ 1 รายการประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑการประเมิน แบบและวิธีการรายงานผลการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนี้ ใหใชบังคับ ตั้งแต9วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป7นตนไป
ขอ 2 รายการประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑการประเมิน แบบและวิธีการรายงานผล
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนี้ใหใชสําหรับ
(1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน9งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค. (2) ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ และ ไดรับการแต9งตั้งใหดํารงตําแหน9งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน หรือ ตําแหน9งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยการสอบแข9งขัน ฯ ตามมาตรา 53 วรรค
หนึ่ง หรือ โดยการคัดเลือกตามมาตรา 55 แห9งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน9งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค. (2) ที่ยังอยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการที่ยาย หรือ โอน
(3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน9งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค. (2) ที่อยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว9าดวยการรับราชการทหาร และ ต9อมาไดรับการบรรจุเขารับราชการ เป7นขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน9งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยแต9งตั้งใหดํารงตําแหน9ง
ตามมาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) พ.ศ. 2550
(4) ขาราชการ หรือ พนักงานส9วนทองถิ่น ซึ่งอยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และโอนมาบรรจุเป7นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน9งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) โดยไดรับ แต9งตั้งใหดํา รงตํา แหน9งตามมาตรา 6 แห9ง พระราชบัญ ญัติส ถาบัน บัณฑิต พัฒ นศิล ป)
พ.ศ. 2550
ขอ 3 ในรายการประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑการประเมิน แบบและวิธีการรายงานผล
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนี้
ส9วนราชการ หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
ผูบังคับบัญชา หมายถึง หัวหนาหน9วยงานที่ขึ้นตรงต9อสถาบัน หรือ หัวหนาหน9วยงาน
ที่ตั้งอยู9ในส9วนกลางและส9วนภูมิภาค หรือ หัวหนากลุ9ม หรือ หัวหนาฝJาย

-2ผูดู แลการทดลองปฏิ บั ติห นาที่ ราชการ หมายถึ ง ผูบั งคั บ บัญ ชา หรื อ ผู ที่ ไดรั บ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา ใหมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ 4 ระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหน9งที่ไดรับแต9งตั้ง
เป7นเวลา 6 เดือน และ กรณีที่มีความจําเป7นตองขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหขยายเวลา
ไดไม9เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน โดยการขยายเวลา ตองแจงใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)ทราบ ก9อนสิ้นสุด
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ไมนอยกว9า 15 วัน
ขอ 5 การนับระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
(1) ใหเริ่มนับระยะเวลาใหม9 ในกรณีดังนี้
- การยายไปแต9งตั้งใหดํารงตําแหน9งประเภทเดียวกันแต9ต9างสายงาน
- การยายไปแต9งตั้งใหดํารงตําแหน9งในตําแหน9งต9างประเภท
- การโอนทุกกรณี ยกเวนการโอนโดยผลของกฎหมาย
(2) ใหนับระยะเวลาต9อเนื่อง ในกรณีดังนี้
- การยายไปแต9งตั้งใหดํารงตําแหน9งประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน
- การยายไปแต9งตั้งใหดํารงตําแหน9งประเภทเดียวกันแต9ต9างสายงาน แต9ภารกิจ /
งาน / กิจกรรมของงาน และ เปLาหมายในการปฏิบัติงานของตําแหน9งใหม9สอดคลองใกลเคียง หรือ ไม9แตกต9าง
ไปจากตําแหน9งเดิม โดยจะตองเป7นตําแหน9งที่ถูกจัดใหอยู9ในกลุ9มตําแหน9งเดียวกัน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
- การโอนโดยผลของกฎหมาย
- การออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว9าดวยการรับราชการทหาร
แลวไดรับการบรรจุและแต9งตั้งใหกลับเขารับราชการอีก
(3) การช9วยราชการ
ขาราชการที่อยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในตําแหน9งที่ไดรับแต9งตั้งจนกว9าจะครบกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ 6 รายการประเมิน วิธีการประเมิน และ เกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ
1) รายการประเมิน ประกอบดวย 2 ส9วน คือ
ส9วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ประกอบดวย
(1) ความสามารถในการเรียนรูงาน
(2) ความสามารถในการปรับใชความรูกับงานในหนาที่

/(3) ความสําเร็จ ...

-3(3) ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย
(4) ความเขาใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ส9วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย
(1) ความประพฤติ
(2) ความมีคุณธรรม จริยธรรม
(3) การรักษาวินัย
(4) สมรรถนะเฉพาะของสายงาน
2) วิธีการประเมิน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ อาจประเมินผล โดยวิธีการสังเกต
การทดสอบ การสัมภาษณ การพิจารณาผลงาน หรือ วิธีการใด วิธีการหนึ่ง หรือ หลายวิธีรวมกันก็ได
3) เกณฑการประเมิน
สัดส9วนคะแนน : คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และ
คะแนนพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ มีสัดส9วนเท9ากัน คือ 50 : 50
เกณฑการประเมิน : ตองไดคะแนนในแต9ละส9วนไม9นอยกว9ารอยละ 60 จึงจะถือ
ว9าผ9านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ตามมาตรฐานที่กําหนด
ขอ 7 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ผู มีอํา นาจสั ่ง บรรจุต ามมาตรา 6 แห9ง พระราชบัญ ญัติส ถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิล ป)
พ.ศ. 2550 โดยอธิการบดีสถาบัน บัณฑิต พัฒนศิลป) แต9งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และ กรรมการอีก จํานวน 2 คน โดยตองแต9งตั้งจาก
ขาราชการที่เกี่ยวของกับงานที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดรับมอบหมาย
ขอ 8 การพัฒนาขาราชการที่อยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อใหรูระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ และ เป7นขาราชการที่ดี แบ9งออกเป7น 3 ส9วน ดังนี้
ส9วนที่ 1 การปฐมนิเทศ เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับโครงสราง อํานาจหนาที่ ผูบริหาร
และ วัฒนธรรมของส9วนราชการ รวมทั้งสรางขวัญ และ กําลังใจใหผูที่อยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ส9วนที่ 2 การเรียนรูดวยตนเอง ตามที่ ก.พ. กําหนด เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎ และ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยใชแบบประเมินความรูก9อนการศึกษา (Pre-Test) และ
แบบประเมินความรูหลังการศึกษา (Post-Test) ของชุดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งใชเกณฑการผ9านการประเมิน
ของแบบประเมินความรูหลังการศึกษา (Post-Test) ของแต9ละชุดวิชาไม9นอยกว9ารอยละ 60
กรณีทําแบบประเมินผลหลังการศึกษา ไม9ผ9านตามเกณฑ สามารถทําแบบประเมิน
ใหม9ได จนกว9าจะผ9านเกณฑ ทั้งนี้ ตองผ9านการประเมินฯ ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

/ส9วนที่ 3 ...

-4ส9ว นที่ 3 การอบรมสัม มนาร9ว มกัน เพื ่อ ปลูก ฝZง การประพฤติป ฏิบัติต นใหเป7น
ขาราชการที่ดี โดยใช “หลักสูตรการเป7นขาราชการที่ดี” การประเมินผลดานระยะเวลาการมีส9วนร9วมในการ
อบรม ของขาราชการบรรจุใหม9ตลอดหลักสูตร ซึ่งตองไม9นอยกว9ารอยละ 80
ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จทั้ง 3 ส9วน ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และ ใหนําผลการพัฒนามาใชประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หากส9วนราชการ
ดําเนินการไม9ครบ ทั้ง 3 ส9วน จะถือว9าผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไม9ผ9านการพัฒนาและไม9ผ9านการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ 9 แบบและวิธีการรายงานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
(1) แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิ บั ติห นาที่ร าชการ (แบบทดลอง สบศ. 1)
ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานเป7นลายลักษณอักษร ใหขาราชการที่ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ อย9างนอย
ตองประกอบดวยภารกิจ งาน หรือ กิจกรรมของงาน และ เปLาหมายในการปฏิบัติงาน โดยผูบังคับบัญชา
ตองชี้แจงใหขาราชการที่ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเขาใจอย9างชัดเจน เกี่ยวกับการประพฤติตน วิธีปฏิบัติงาน
รายการประเมิน วิธีการประเมิน และ เกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รวมทั้งผลที่เกิดขึ้น
จากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับชั้นทราบ
(2) แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (สําหรับผูดูแลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ) (แบบทดลอง สบศ. 2) ใหผูบังคับบัญชา หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายใหเป7นผูดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการแทน ทําหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ สอนงาน ใหคําปรึกษา/แนะนํา
รวมทั้งติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และ จัดทําแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ ทุก 2 เดือน รายงานผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ เพื่อใชเป7นขอมูลประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการของผูบังคับบัญชา และ คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
(3) แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (สําหรับผูบังคับบัญชา)
(แบบทดลอง สบศ. 3) ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ จํานวน 2 ครั้ง ประเมิน
ครั้งที่ 1 เมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครบกําหนด 3 เดือน และ ประเมินครั้งที่ 2 เมื่อทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ครบกําหนด 6 เดือน โดยนําผลการพัฒนาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในระหว9างการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
มาเป7นขอมูลประกอบ การประเมินฯ และ รายงานผลการประเมินฯ แก9คณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ
(4) แบบประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการ (สํ า หรั บ คณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ) (แบบทดลอง สบศ. 4) ใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ จํานวน 2 ครั้ง ประเมินครั้งที่ 1 เมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครบกําหนด 3 เดือน

/และประเมินครั้งที่ 2 ...

-5และประเมินครั้งที่ 2 เมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครบกําหนด 6 เดือน โดยนําผลการพัฒนาผูทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการในระหว9างการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของผู ดู แ ลการทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการและผลการประเมิ น การทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการของ
ผูบังคับบัญชามาเป7นขอมูลประกอบการประเมินผลของคณะกรรมการฯ
(5) แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิ บั ติหนาที่ ราชการ (สํ าหรั บประธาน
กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ) (แบบทดลอง สบศ. 5) ใหประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต9อผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัติส ถาบัน บัณฑิต พัฒนศิล ป) พ.ศ.2550 (อธิการบดีส ถาบัน บัณฑิต พัฒ น
ศิลป)) เมื่อผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 1 ต่ํากว9าเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และเมื่อผูทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครบกําหนด 6 เดือน
(6) แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (สําหรับผูดูแลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ กรณีขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ) (แบบทดลอง สบศ. 6) ใหผูดูแลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ จัดทําบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาขยายเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ แลวรายงานผูบังคับบัญชา
(7) แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (สําหรับผูบังคับบัญชา)
(แบบทดลอง สบศ. 7) ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา
ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ แลวรายงานคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
(8) แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (สําหรับคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ) (แบบทดลอง สบศ. 8) ใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
(9) แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (กรณีขยายเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ) (แบบทดลอง สบศ. 9) ใหประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ ร าชการ รายงานผลการทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการต9 อ ผู มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ตามมาตรา 6 แห9ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) พ.ศ. 2550 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ขยายแลว
ขอ 10 เมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุไดรับรายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
(1) กรณีที่ผลการประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม9ต่ํากว9ามาตรฐานที่กําหนดใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 6 แห9ง พระราชบัญ ญัติส ถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิล ป) พ.ศ. 2550 โดยอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) มีคําสั่งใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น รับราชการต9อไป แลวแจงใหผูนั้นทราบ

/(2) กรณี ...
-6(2) กรณีที่ผลการประเมิน ครั้งที่ 1 และ/หรือ ครั้งที่ 2 มีผลการประเมินต่ํากว9า
มาตรฐาน ที่กําหนดหากผู มี อํา นาจสั่งบรรจุต ามมาตรา 6 แห9ง พระราชบัญ ญัติส ถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิล ป)
พ.ศ. 2550 โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) เห็นควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหสั่ง
ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการได ไม9เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม9เกิน 3 เดือน โดยใหแสดงเหตุผล หรือ
ความเห็นไวดวย แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและผูที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการต9อไป
(3) กรณี ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการก9 อ นครบ
กําหนดเวลาประเมิน และ ปรากฏว9าผลการประเมินต่ํากว9ามาตรฐานที่กําหนด แต9ผู มีอํานาจสั่งบรรจุ ตาม
มาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) พ.ศ. 2550 โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
เห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต9อไป ใหมีคําสั่งใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต9อไป โดยใหแสดงเหตุผล
หรือความเห็นไวดวย แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและผูที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการต9อไป
(4) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ํากว9ามาตรฐานที่กําหนด และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) พ.ศ. 2550 โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
เห็นว9าไม9ควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต9อไป หรือไม9ควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหมีคําสั่ง
ใหผูนั้นออกจากราชการ ภายใน 5 วันทําการ นับแต9วันที่ไดรับรายงาน แลวแจงใหผูนั้นทราบ และใหส9งสําเนา
คําสั่งใหออกจากราชการใหสํานักงาน ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. ภายใน 5 วันทําการ นับแต9วันที่มีคําสั่งในการนี้
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) พ.ศ. 2550 โดยอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) อาจสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได โดยไม9จําเป7นตองรอใหครบกําหนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ

การจัดกลุม9 ตําแหน9งสําหรับตําแหน9งประเภทวิชาการ และ ตําแหน9งประเภททัว่ ไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.
0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
(แนบทายหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) ที่ วธ 0801/
ลงวันที่ พฤศจิกายน 2555
01/
2555)
การยายไปดํารงตําแหน9งประเภทเดียวกันต9างสายงาน ระหว9างทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการใหนับ
ระยะเวลาต9อเนื่อง ในกรณีที่ยายไปดํารงตําแหน9งที่ถูกจัดใหอยู9ในกลุ9มตําแหน9งเดียวกัน ดังนี้

1. ตําแหน9งประเภทวิชาการ
กลุม9 ที่
1

2
3
4
5

ตําแหน9ง
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักประชาสัมพันธ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นิติกร
บรรณารักษ

2. ตําแหน9งประเภททัว่ ไป
กลุม9 ที่
1

2
3

ตําแหน9ง
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาพนักงานพัสดุ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจาพนักงานหองสมุด
นายช9างโยธา
นายช9างไฟฟLา
(แบบทดลอง สบศ
สบศ. 1)

แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
1. ผูทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
ชื่อ-ชื่อสกุล ..................................................................... ตําแหน9ง......................................................................
หน9วยงาน .................................................................................................................... สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (6 เดือน) ตั้งแต9วันที่............... เดือน ................................... พ.ศ. .......................
ถึงวันที่ ............. เดือน ..................................... พ.ศ. ....................

2. ผูดูแลการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
ชื่อ-ชื่อสกุล....................................................................... ตําแหน9ง.....................................................................

3. การมอบหมายงาน
ภารกิจ/งาน/
งาน/กิจกรรมของงาน
....................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
....................................................

เปLาหมาย/
หมาย/ผลผลิตของงานทีค่ าดหวัง
.....................................................................
......................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของงาน
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

4. การพัฒนาผูทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจะตองเขาร9วมในการปฐมนิเทศ และอบรมหลักสูตรต9างๆ ภายในระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังนี้
4.1 การปฐมนิเทศเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับส9วนราชการ
4.2 การเรียนรูดวยตนเอง ตามที่ ก.พ. กําหนด เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ
4.3 การอบรมสัมมนาร9วมกันเพื่อปลูกฝZงการประพฤติปฏิบัติตนเป7นขาราชการที่ดี
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5. การประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
5.1 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
5.2 รายละเอียดการประเมิน ประกอบดวย 2 ส9วน คือ
ส9วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
• ความสามารถในการเรียนรูงาน
• ความสามารถในการปรับใชความรูกับงานในหนาที่
• ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย
• ความเขาใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ส9วนที่ 2 พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
• ความประพฤติ
• ความมีคุณธรรม จริยธรรม
• การรักษาวินัย
• สมรรถนะเฉพาะของสายงาน
5.3 ขอมูลที่ใชประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ประกอบดวย
• บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
• รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูบังคับบัญชา
• รายงานผลการพัฒนาตามที่ สํานักงาน ก.พ. กําหนด
5.4 สัดส9วนของคะแนนและเกณฑการประเมิน
• สัดส9วนคะแนนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ส9วนที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รอยละ 50
ส9วนที่ 2 คะแนนพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รอยละ 50
• เกณฑการประเมิน แต9ละส9วนตองไดคะแนนไม9ต่ํากว9า รอยละ 60
5.5 ผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินฯ
• คะแนนตามเกณฑการประเมิน แต9ละส9วนไม9ต่ํากว9ารอยละ 60 ใหรับราชการต9อไปได
• คะแนนตามเกณฑการประเมินแต9ละส9วน ต่ํากว9ารอยละ 60 ใหขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการต9อไปอีก โดยการขยายเวลา ขยายไดไม9เกิน 2 ครั้ง ครั้ง 3 เดือน
• คะแนนตามเกณฑการประเมินแต9ละส9วนต่ํากว9ารอยละ 60 ใหออกจากราชการ
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-3• ผลการประเมินต่ํากว9ามาตรฐานก9อนรอบการประเมิน ผูบังคับบัญชา อาจเสนอคณะกรรมการ
ประเมินฯ เพื่อรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป) โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) เพื่อพิจารณาใหออกจากราชการได
ขาพเจาไดรับทราบการมอบหมายงาน การประพฤติตน วิธีปฏิบัติงาน รายการประเมิน วิธีการประเมิน
และ เกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยแลว
(ลงชื่อ) .......................................................................
( ................................................................... )
ตําแหน9ง ......................................................................
ผูทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) .......................................................................
( .................................................................. )
ตําแหน9ง ......................................................................
ผูดูแลการทดลองปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการ
าชการ (1)
วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) .......................................................................
( .................................................................. )
ตําแหน9ง ......................................................................
ผูบังคับบัญชาผูมอบหมายงาน
วันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ..............
หมายเหตุ (1) ผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หมายถึง ผูบังคับบัญชา หรือ ผูที่ไดรับมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
(2) ผูบังคับบัญชาผูมอบหมายงาน หมายถึง หัวหนาหน9วยงานที่ขึ้นตรงต9อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
หรือ หัวหนาหน9วยงานที่ตั้งอยู9ในส9วนกลางและส9วนภูมิภาค หรือ หัวหนากลุ9ม หรือ หัวหนาฝJาย

(แบบทดลอง สบศ
สบศ. 2)

แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
(สําหรับผูดูแลการทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ )
ครัง้ ที่ ............
วันที่ ...........
นที่ ...........
........... เดือน .......................... พ.ศ. .......
...............
........... ถึงวันที
........... เดือน.........................
น......................... พ.ศ. ...
...............
..............
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................
ตําแหน9ง..............................................................................................................เป7นผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของ (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................................................................................
ซึ่งไดรับการบรรจุและแต9งตั้งใหดํารงตําแหน9ง ...........................................................................................................
งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน ...................................................... หน9วยงาน/กลุ9ม ...................................................................
วิทยาลัย/คณะ/สํานัก ........................................................................................................ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
เริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตั้งแต9วันที่ ....... เดือน................พ.ศ. ......... ถึงวันที่.......เดือน................พ.ศ. .........
ขอรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการดังกล9าว ครั้งที่ ..........................................................
ระหว9างวันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. .............. ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิข์ องการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
คะแนนตามระดับความคาดหวั
ความคาดหวัง

รายการประเมิน

ต่ํากว9า ต่ํากว9า เป7นไป สูงกว9า
ความ
ความ
ตาม
ความ
คาดหวัง คาดหวัง ความ คาดหวัง
มาก (1) ค9อนขาง คาดหวัง ค9อนขาง
มาก (2)
(3)
มาก (4)

สูงกว9า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

1.1 ความสามารถในการเรียนรูงาน
1.2 ความสามารถในการปรับใชความรูกับงาน
ในหนาที่
1.3 ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย
(ประเมินจากตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน
ตามแบบทดลอง สบศ.1)

1.4 ความเขาใจเกีย่ วกับกฎหมาย หรือ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวของกับการปฏิบัตงิ าน
จุดเด9น........................................................................................................................................................................
สิง่ ทีค่ วรปรับปรุง.......................................................................................................................................................

-22. พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
คะแนนตามระดับความคาดหวัง
รายการประเมิ
รายการประเมิน

ต่ํากว9า ต่ํากว9า เป7นไป
ความ
ความ
ตาม
คาดหวัง คาดหวัง ความ
มาก (1) ค9อนขาง คาดหวัง
มาก (2)
(3)

สูงกว9า
ความ
ความ
คาดหวัง
ค9อนขาง
มาก (4)

สูงกว9า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

2.1 ความประพฤติ
- การมุ9งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- การบริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การทํางานเป7นทีม

2.2 ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย9างถูกตอง
เหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณ
แห9งวิชาชีพ และ จรรยาบรรณขาราชการ

2.3 การรักษาวินยั
การปฏิบตั ิงานดวยความซื่อสัตย สุจริต เป7นไปตาม
กฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบของทางราชการ การอุทิศ
เวลาใหแก9ขาราชการ การรักษาความลับของทางราชการ

2.4 สมรรถนะเฉพาะของสายงาน
การคิดวิเคราะห การมองภาพองครวม
การสืบเสาะขอมูล การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
สุนทรียภาพทางศิลปะ ฯลฯ
......................................................................................
(โปรดระบุสมรรถนะเฉพาะของสายงานที่ประเมิน)

จุดเด9น.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สิง่ ทีค่ วรปรับปรุง........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

-3เห็นควรใหทดลองปฏิ
บัติหนาที่ราชการต9อไป
ควร
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 เห็นควรใหรั
ควร บราชการต9อไป (กรณีที่ครบกําหนด 6 เดือน)
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 เห็นควรใหขยายเวลาทดลองปฏิ
บัติหนาที่ราชการต9อไป อีก 3 เดือน
ควร
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 เห็นควรใหออกจากราชการ
ควร
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................


3. การพัฒนาผูทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
3.1 การปฐมนิเทศ  ดําเนินการแลว  ยังไม9ไดดําเนินการ
3.2 การเรียนรูดวยตนเอง ตามที่ ก.พ. กําหนด  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
3.3. การอบรมสัมมนาร9วมกัน  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
3.4 การอบรมอื่นๆ ตามที่ส9วนราชการกําหนด (ถามี)  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
(ลงชื่อ) .......................................................................
( .................................................................. )
ตําแหน9ง ......................................................................
ผูดูแลการทดลองปฏิ
ลการทดลองปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการ (1)
วันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ..............
หมายเหตุ (1) ผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หมายถึง ผูบังคับบัญชา หรือ ผูที่ไดรับมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
(2) การพัฒนาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หากการพัฒนาในหัวขอใดอยู9ระหว9างการดําเนินการ
ใหเลือก ( ) .ในหัวขอ “ยังไม9ไดดําเนินการ”

(แบบทดลอง สบศ
สบศ. 3)

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
(สําหรับผูบังคับบัญชา)
ชา)
ครัง้ ที่ .............
วันที.......
่....... เดือน...................
่......... เดือน.........................
น....................
.......................... พ.ศ. ...........
............ ถึง วันที.........
น......................... พ.ศ. .............
ชื่อผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................
ตําแหน9ง...................................................................... งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน.................................................................
หน9วยงาน/กลุ9ม............................................................วิทยาลัย/คณะ/สํานัก ............................................................
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเป7นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต9วันที่ ......... เดือน...............
พ.ศ. ............... ถึงวันที่ ............. เดือน .................................... พ.ศ. .................

1. ผลสัมฤทธิข์ องการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
คะแนนตามระดับความคาดหวัง
รายการประเมิน

ต่ํากว9า
ความ
คาดหวัง
มาก
(1)

ต่ํากว9า
ความ
คาดหวัง
ค9อนขาง
มาก (2)

เป7นไป
ตามความ
คาดหวัง
(3)

สูงกว9า
ความ
คาดหวัง
ค9อนขาง
มาก (4)

สูงกว9า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

1.1 ความสามารถในการเรียนรูงาน
1.2 ความสามารถในการปรับใช
ความรูกับงานในหนาที่
1.3 ความสําเร็จของงานที่ไดรับ
มอบหมาย
1.4 ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน

/2. พฤติกรรม ...

-22. พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ
คะแนนตามระดับความคาดหวัง
รายการประเมิน

ต่ํากว9า
ความ
คาดหวัง
มาก
(1)

ต่ํากว9า
ความ
คาดหวัง
ค9อนขาง
มาก (2)

เป7นไป
ตามความ
คาดหวัง
(3)

สูงกว9า
ความ
คาดหวัง
ค9อนขาง
มาก (4)

สูงกว9า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

2.1 ความประพฤติ
- การมุ9งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- การบริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การทํางานเป7นทีม

2.2 ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย9างถูกตอง
เหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณ
แห9งวิชาชีพ และ จรรยาบรรณขาราชการ

2.3 การรักษาวินยั
การปฏิบตั ิงานดวยความซื่อสัตย สุจริต เป7นไป
ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบของทางราชการ
การอุทิศเวลาใหแก9ขาราชการ การรักษาความลับของ
ทางราชการ

2.4 สมรรถนะเฉพาะของสายงาน
การคิดวิเคราะห การมองภาพองครวม
การสืบเสาะขอมูล การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
สุนทรียภาพทางศิลปะ ฯลฯ
......................................................................................
(โปรดระบุสมรรถนะเฉพาะของสายงานที่ประเมิน)

จุดเด9น.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สิง่ ทีค่ วรปรับปรุง........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

-33. การพัฒนาผูทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
3.1 การปฐมนิเทศ  ดําเนินการแลว  ยังไม9ไดดําเนินการ
3.2 การเรียนรูดวยตนเอง ตามที่ ก.พ. กําหนด  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
3.3. การอบรมสัมมนาร9วมกัน  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
3.4 การอบรมอื่นๆ ตามที่ส9วนราชการกําหนด (ถามี)  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ

สรุปผล การประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
เห็นควรใหทดลองปฏิ
บัติหนาที่ราชการต9อไป
ควร
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 เห็นควรใหรั
ควร บราชการต9อไป (กรณีที่ครบกําหนด 6 เดือน)
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 เห็นควรใหขยายเวลาทดลองปฏิ
บัติหนาที่ราชการต9อไป อีก 3 เดือน
ควร
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 เห็นควรใหออกจากราชการ
ควร
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................


(ลงชื่อ) .......................................................................
( .................................................................. )
ตําแหน9ง ......................................................................
ผูบังคับบัญชา
วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ..............
หมายเหตุ (1) ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูบังคับชาที่ลงชื่อในแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
แบบทดลอง สบศ. 1
(2) การพัฒนาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หากการพัฒนาในหัวขอใดอยู9ระหว9างการดําเนินการ
ใหเลือก ( ) .ในหัวขอ “ยังไม9ไดดําเนินการ”

(แบบทดลอง สบศ
สบศ. 4)

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
(สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ)
าชการ)
ครัง้ ที่ .............
.............
วันที่ .........
......... เดือน .......................... พ.ศ. .......
..............
......... ถึงวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. .......
..............
.........
ชื่อผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................
ตําแหน9ง...................................................................... งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน.................................................................
หน9วยงาน/กลุ9ม............................................................ วิทยาลัย/คณะ/สํานัก ..........................................................
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเป7นระยะเวลา .6 .เดือน ตั้งแต9วันที่ ......... เดือน
...............
พ.ศ. ............... ถึงวันที่ ............. เดือน .................................... พ.ศ. .................

1. ผลสัมฤทธิข์ องการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ

รายการประเมิน

น้าํ
หนัก
(ก)

1.1 ความสามารถในการเรียนรูงาน

25

1.2 ความสามารถในการปรับใช
ความรูกับงานในหนาที่
1.3 ความสําเร็จของงานที่ไดรับ
มอบหมาย
1.4 ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน

25

รวมเป7นรอยละ

คะแนนตามระดับความคาดหวัง (ข)
ต่าํ กว9า ต่าํ กว9า เป7นไป
ความ
ความ
ตาม
คาดหวัง คาดหวัง ความ
มาก
ค9อนขาง คาดหวัง
(1)
มาก (2)
(3)

สูงกว9า สูงกว9า
ความ
ความ
คาดหวัง คาดหวัง
ค9อนขาง มาก (5)
มาก (4)

25
25

100

รวมคะแนน (ค)

ผลรวมคะแนนของช9อง “รวมคะแนน”
รวมคะแนน” ÷ 5 คิดเป7นรอยละ (ง)

รวม
คะแนน
(ก ข)

-22. พฤติกรรมการปฏิบตั ราชการ
ิราชการ

รายการประเมิน

2.1 ความประพฤติ
- การมุ9งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- การบริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การทํางานเป7นทีม

2.2 ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติ
อย9างถูกตองเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย
คุณธรรม จรรยาบรรณแห9งวิชาชีพ
และ จรรยาบรรณขาราชการ

2.3 การรักษาวินยั
การปฏิบตั ิงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต เป7นไปตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบของทางราชการ การอุทศิ เวลา
ใหแก9ราชการ การรักษาความลับของ
ทางราชการ

2.4 สมรรถนะเฉพาะ
สมรรถนะเฉพาะของสายงาน
าะของสายงาน
การคิดวิเคราะห การมองภาพ
องครวม การสืบเสาะขอมูล
การตรวจสอบความถูกตองตาม
กระบวนงาน ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
สุนทรียภาพทางศิลปะ ฯลฯ
.......................................................................
(โปรดระบุสมรรถนะเฉพาะที่ประเมิน)

รวมเป7นรอยละ

น้าํ หนัก
(ก)
ต่ํากว9า
ความ
คาดหวัง
มาก
(1)

คะแนนตามระดับความคาดหวัง (ข)
ต่ํากว9า เป7นไป สูงกว9า สูงกว9า
ความ
ตาม
ความ
ความ
คาดหวัง ความ คาดหวัง คาดหวัง
ค9อนขาง คาดหวัง ค9อนขาง มาก (5)
มาก (2) (3) มาก (4)

25

25

25

25

100

รวมคะแนน (ค)

ผลรวมคะแนนของช9อง “รวมคะแนน”
รวมคะแนน” ÷ 5 คิดเป7นรอยละ (ง)

รวม
คะแนน
(ก ข)

-33. สรุปผลการประเมิน
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน รอยละ
(ค)
(ง)

สรุปผลการประเมิน
ผ9าน
ไม9ผา9 น
(สูงกว9ารอยละ 60)
60)

(ต่ํากว9ารอยละ 60)
60)

3.1 ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
3.2 พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการ

4. การพัฒนาผูทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
4.1 การปฐมนิเทศ  ดําเนินการแลว  ยังไม9ไดดําเนินการ
4.2 การเรียนรูดวยตนเอง ตามที่ ก.พ. กําหนด  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
ผ9าน
ไม9ผ9าน
4.3. การอบรมสัมมนาร9วมกัน  ดําเนินการแลว
 ยังไม9ไดดําเนินการ
4.4 การอบรมอื่นๆ ตามที่ส9วนราชการกําหนด (ถามี)  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ

สรุปผล การประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
ไม9ตา่ํ กว9ามาตรฐานที่กาํ หนด เห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต9อไป
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ไม9ต่
ตาํ่ กว9ามาตรฐานที่กาํ หนด เห็นควรใหรับราชการต9อไป (กรณีที่ครบกําหนด 6 เดือน)
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ต่าํ กว9ามาตรฐานทีก
่ ําหนด เห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต9อไป
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ต่าํ กว9ามาตรฐานทีก
่ ําหนด เห็นควรใหขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต9อไป อีก 3 เดือน
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ต่าํ กว9ามาตรฐานทีก
่ ําหนด เห็นควรใหออกจากราชการ
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................


-4(ลงชื่อ) ..................................................................
( ............................................................. )
ตําแหน9ง ..................................................................
กรรมการ
วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..............

(ลงชื่อ) .....................................................................
( ............................................................... )
ตําแหน9ง ...................................................................
กรรมการ
วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ..............

(ลงชื่อ) .....................................................................
( ................................................................. )
ตําแหน9ง ....................................................................
ประธานกรรมการ
วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ..............

(แบบทดลอง สบศ
สบศ. 5)

แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการ
(สําหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ)
าชการ)
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) ไดมีคําสั่งที่ .......... /.............. ลงวันที่ ......... เดือน .............พ.ศ. ............
แต9งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการของ (นาย,นาง,นางสาว) ......................................................................................................................
ซึ่งไดรับการบรรจุและแต9งตั้งใหดํารงตําแหน9ง............................................................................................................
งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน........................................................ หน9วยงาน/กลุ9ม ...................................................................
วิทยาลัย/คณะ/สํานัก ........................................................................................................ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
ตั้งแต9วันที่ .......... เดือน ........................พ.ศ. ............. ถึงวันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ................. นั้น
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ไดประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการของขาราชการดังกล9าวแลว ปรากฏผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังนี้

การประเมินครัง้ ที่ 1
ระหว9างวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ............. เดือน ....................... พ.ศ. .................

การพัฒนาขาราชการทีอ่ ยูร9 ะหว9างทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
- การปฐมนิเทศ  ดําเนินการแลว  ยังไม9ไดดําเนินการ
- การเรียนรูดวยตนเอง ตามที่ ก.พ. กําหนด  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
- การอบรมสัมมนาร9วมกัน  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
- การอบรมอื่นๆ ตามที่ส9วนราชการกําหนด (ถามี)  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ

สรุปผล การประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
ไม9ตา่ํ กว9ามาตรฐานที่กาํ หนด เห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต9อไป
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ต่าํ กว9ามาตรฐานทีก
่ ําหนด เห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต9อไป
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................


-2ต่าํ กว9ามาตรฐานทีก่ ําหนด เห็นควรใหขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต9อไป อีก 3 เดือน
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ต่าํ กว9ามาตรฐานทีก
่ ําหนด เห็นควรใหออกจากราชการ
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................


(ลงชื่อ) .....................................................................
( ................................................................ )
ตําแหน9ง ....................................................................
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ..............

ความเห็นของผู
นของผูมีอํานาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................................
( ................................................................ )
ตําแหน9ง ......................................................................
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. .............
หมายเหตุ (1) กรณีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 1 ไม9ต่ํากว9ามาตรฐานที่กําหนด
ไม9ตองรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
(2) กรณีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 1 ต่ํากว9ามาตรฐานที่กําหนด
ใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
(3) การพัฒนาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หากการพัฒนาในหัวขอใดอยู9ระหว9างการดําเนินการ
ใหเลือก ( ) .ในหัวขอ “ยังไม9ไดดําเนินการ”

-3การประเมินครัง้ ที่ 2
ระหว9างวันที่ ............ เดือน .......................พ.ศ. .............. ถึงวันที่ ............. เดือน ....................... พ.ศ. .................

การพัฒนาขาราชการทีอ่ ยูร9 ะหว9างทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
- การปฐมนิเทศ  ดําเนินการแลว  ยังไม9ไดดําเนินการ
- การเรียนรูดวยตนเอง ตามที่ ก.พ. กําหนด  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
ผ9าน
ไม9ผ9าน
- การอบรมสัมมนาร9วมกัน  ดําเนินการแลว
 ยังไม9ไดดําเนินการ
- การอบรมอื่นๆ ตามที่ส9วนราชการกําหนด (ถามี)  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ

สรุปผล การประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
ไม9ตา่ํ กว9ามาตรฐานที่กาํ หนด เห็นควรใหรับราชการต9อไป
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ต่าํ กว9ามาตรฐานทีก
่ ําหนด เห็นควรใหขยายเวลาทดลองปฏิบัติราชการ อีก 3 เดือน
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ต่าํ กว9ามาตรฐานทีก
่ ําหนด เห็นควรใหออกจากราชการ
เหตุผล..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................


(ลงชื่อ) .....................................................................
( ................................................................ )
ตําแหน9ง ....................................................................
ประธานกรรมการประเมิ
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ..............

-4ความเห็นของผูมีอํานาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................................
( ................................................................ )
ตําแหน9ง .....................................................................
วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ...............

(แบบทดลอง สบศ
สบศ. 6)

แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ (สําหรับผูดูแลการทดลองปฏิ
ลการทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ )
กรณีขยายเวลาทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
ขยายเวลาทดลอง ครัง้ ที่ ............
ระหว9างวันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ......... เดือน..................
น.................. พ.ศ. .............
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................
ตําแหน9ง..............................................................................................................เป7นผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของ (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................................................................................
ซึ่งไดรับการบรรจุและแต9งตั้งใหดํารงตําแหน9ง ...........................................................................................................
งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน ................................................... หน9วยงาน/กลุ9ม ......................................................................
วิทยาลัย/คณะ/สํานัก ........................................................................................................ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
เริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตั้งแต9วันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ..... .เดือน ........... พ.ศ. ........
ขอรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการในระหว9างขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ครั้งที่ ......... ระหว9างวันที่ ........... เดือน................ พ.ศ. ........... ถึงวันที่......... เดือน ................พ.ศ. .............. ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิ
์ของการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
คะแนนตามระดับความคาดหวัง

รายการประเมิน

ต่ํากว9า ต่ํากว9า เป7นไป สูงกว9า
ความ
ความ
ตาม
ความ
คาดหวัง คาดหวัง ความ คาดหวัง
มาก (1) ค9อนขาง คาดหวัง ค9อนขาง
มาก (2)
(3)
มาก (4)

สูงกว9า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

1.1 ความสามารถในการเรี
ความสามารถในการเรียนรูงาน
1.2 ความสามารถในการปรับใชความรูกับงาน
ในหนาที่
1.3 ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย
(ประเมินจากตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน
ตามแบบทดลอง สบศ.1)

1.4 ความเขาใจเกีย่ วกับกฎหมาย หรือ
ระเบียบที
ยบทีเ่ กี่ยวของกับการปฏิบัตงิ าน
จุดเด9น........................................................................................................................................................................
สิง่ ทีค่ วรปรับปรุง.......................................................................................................................................................

-22. พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
คะแนนตามระดับความคาดหวัง
รายการประเมิน

ต่ํากว9า ต่ํากว9า เป7นไป
ความ
ความ
ตาม
คาดหวัง คาดหวัง ความ
มาก (1) ค9อนขาง คาดหวัง
มาก (2)
(3)

สูงกว9า
ความ
คาดหวัง
ค9อนขาง
มาก (4)

สูงกว9า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

2.1 ความประพฤติ
- การมุ9งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- การบริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การทํางานเป7นทีม

2.2 ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย9างถูกตอง
เหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณ
แห9งวิชาชีพ และ จรรยาบรรณขาราชการ

2.3 การรักษาวินยั
การปฏิบตั ิงานดวยความซื่อสัตย สุจริต เป7นไปตาม
กฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบของทางราชการ การอุทิศ
เวลาใหแก9ขาราชการ การรักษาความลับของทางราชการ

2.4 สมรรถนะเฉพาะของสายงาน
การคิดวิเคราะห การมองภาพองครวม
การสืบเสาะขอมูล การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
สุนทรียภาพทางศิลปะ ฯลฯ
......................................................................................
(โปรดระบุสมรรถนะเฉพาะของสายงานที่ประเมิน)

จุดเด9น.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สิง่ ทีค่ วรปรับปรุง........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

-33. การพัฒนาผูทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
3.1 การปฐมนิเทศ  ดําเนินการแลว  ยังไม9ไดดําเนินการ
3.2 การเรียนรูดวยตนเอง ตามที่ ก.พ. กําหนด  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
3.3. การอบรมสัมมนาร9วมกัน  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
3.4 การอบรมอื่นๆ ตามที่ส9วนราชการกําหนด (ถามี)  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ

สรุปผล การประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
1. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 1
 เห็นควรใหรับราชการต9อไป
 เห็นควรใหขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 2
 เห็นควรใหออกจากราชการ
เหตุผล ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 2
 เห็นควรใหรับราชการต9อไป
 เห็นควรใหออกจากราชการ
เหตุผล ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................................
( .................................................................. )
ตําแหน9ง .......................................................................
ผูดูแลการทดลองปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการ (1)
วันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ..............
หมายเหตุ (1) ผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หมายถึง ผูบังคับบัญชา หรือ ผูที่ไดรับมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

(แบบทดลอง สบศ
สบศ. 7)

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ (สําหรับผูบังคับบัญชา)
ชา)
กรณีขยายเวลาทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
ขยายเวลาทดลอง ครั้งที่ .............
วันที่ ....... เดือน ..........................
.......................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ......... เดือน .........................
......................... พ.ศ. .............
ชื่อผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................
ตําแหน9ง...................................................................... งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน.................................................................
หน9วยงาน/กลุ9ม.............................................................วิทยาลัย/คณะ/สํานัก ...........................................................
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเป7นระยะเวลา ................... เดือน/ปa ตั้งแต9วันที่ ...............
เดือน ..................................... พ.ศ. .................. ถึงวันที่ ............. เดือน..................................... พ.ศ. .....................

1. ผลสัมฤทธิ
มฤทธิข์ องการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
คะแนนตามระดับความคาดหวัง
รายการประเมิน

ต่ํากว9า
ความ
คาดหวัง
มาก
(1)

ต่ํากว9า
ความ
คาดหวัง
ค9อนขาง
มาก (2)

เป7นไป
ตามความ
คาดหวัง
(3)

สูงกว9า
ความ
คาดหวัง
ค9อนขาง
มาก (4)

สูงกว9า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

1.1 ความสามารถในการเรียนรูงาน
1.2 ความสามารถในการปรับใช
ความรูกับงานในหนาที่
1.3 ความสําเร็จของงานที่ไดรับ
มอบหมาย
1.4 ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน
จุดเด9น.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สิง่ ทีค่ วรปรับปรุง........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

-22. พฤติกรรมการของผู
ิหนาทีราชการ
่ราชการ
รรมการของผูทดลองปฏิ
ทดลองปฏิบตั หนาที
คะแนนตามระดับความคาดหวัง
รายการประเมิ
รายการประเมิน

ต่ํากว9า
ความ
คาดหวัง
มาก
(1)

ต่ํากว9า
ความ
คาดหวัง
ค9อนขาง
มาก (2)

เป7นไป
ตามความ
คาดหวัง
(3)

สูงกว9า
ความ
คาดหวัง
ค9อนขาง
มาก (4)

สูงกว9า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

2.1 ความประพฤติ
- การมุ9งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- การบริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การทํางานเป7นทีม

2.2 ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย9างถูกตอง
เหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณ
แห9งวิชาชีพ และ จรรยาบรรณขาราชการ

2.3 การรักษาวินยั
การปฏิบตั ิงานดวยความซื่อสัตย สุจริต เป7นไป
ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบของทางราชการ
การอุทิศเวลาใหแก9ขาราชการ การรักษาความลับของ
ทางราชการ

2.4 สมรรถนะเฉพาะของสายงาน
การคิดวิเคราะห การมองภาพองครวม
การสืบเสาะขอมูล การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
สุนทรียภาพทางศิลปะ ฯลฯ
......................................................................................
(โปรดระบุสมรรถนะเฉพาะของสายงานที่ประเมิน)

จุดเด9น.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สิง่ ทีค่ วรปรับปรุง........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

-33. การพัฒนาผูทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
3.1 การปฐมนิเทศ  ดําเนินการแลว  ยังไม9ไดดําเนินการ
3.2 การเรียนรูดวยตนเอง ตามที่ ก.พ. กําหนด  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
3.3. การอบรมสัมมนาร9วมกัน  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
3.4 การอบรมอื่นๆ ตามที่ส9วนราชการกําหนด (ถามี)  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ

สรุปผล การประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
1. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 1
 เห็นควรใหรับราชการต9อไป
 เห็นควรใหขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 2
 เห็นควรใหออกจากราชการ
เหตุผล ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 2
 เห็นควรใหรับราชการต9อไป
 เห็นควรใหออกจากราชการ
เหตุผล ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................................
( .................................................................. )
ตําแหน9ง .......................................................................
ผูบังคับบัญชา
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ................

(แบบทดลอง สบศ
สบศ. 8)

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ (สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ)
าชการ) กรณีขยายเวลาทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
ขยายเวลาทดลอง
ขยายเวลาทดลอง ครั้งที่ .............
วันที่ ....... เดือน..........................
น.......................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ......... เดือน.........................
น......................... พ.ศ. ...............
ชื่อผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................
ตําแหน9ง.................................................................. งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน.....................................................................
หน9วยงาน/กลุ9ม ........................................................วิทยาลัย/คณะ/สํานัก ............................................................
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเป7นระยะเวลา ...................... เดือน/ปa ตั้งแต9วันที่ .............
เดือน ........................... พ.ศ. ............... ถึงวันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. .......................

1. ผลสัมฤทธิข์ องการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ

รายการประเมิน

น้าํ
หนัก
(ก)

1.1 ความสามารถในการเรียนรูงาน

25

1.2 ความสามารถในการปรับใช
ความรูกับงานในหนาที่
1.3 ความสําเร็จของงานที่ไดรับ
มอบหมาย
1.4 ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน

25

รวมเป7นรอยละ

คะแนนตามระดับความคาดหวัง (ข)
ต่าํ กว9า ต่าํ กว9า เป7นไป
ความ
ความ
ตาม
คาดหวัง คาดหวัง ความ
มาก
ค9อนขาง คาดหวัง
(1)
มาก (2)
(3)

สูงกว9า สูงกว9า
ความ
ความ
คาดหวัง คาดหวัง
ค9อนขาง มาก (5)
มาก (4)

25
25

100

รวมคะแนน (ค)

ผลรวมคะแนนของช9อง “รวมคะแนน”
รวมคะแนน” ÷ 5 คิดเป7นรอยละ (ง)

รวม
คะแนน
(ก ข)

-22. พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ

รายการประเมิน

2.1 ความประพฤติ
- การมุ9งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- การบริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การทํางานเป7นทีม

2.2 ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติ
อย9างถูกตองเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย
คุณธรรม จรรยาบรรณแห9งวิชาชีพ
และ จรรยาขาราชการ

2.3 การรักษาวินยั
การปฏิบตั ิงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต เป7นไปตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบของทางราชการ การอุทศิ เวลา
ใหแก9ราชการ การรักษาความลับของ
ทางราชการ

2.4 สมรรถนะเฉพาะของสายงาน
การคิดวิเคราะห การมองภาพ
องครวม การสืบเสาะขอมูล
การตรวจสอบความถูกตองตาม
กระบวนงาน ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
สุนทรียภาพทางศิลปะ ฯลฯ
.......................................................................
(โปรดระบุสมรรถนะเฉพาะที่ประเมิน)

รวมเป7นรอยละ

น้าํ หนัก
ต่ํากว9า
(ก)
ความ
คาดหวัง
มาก
(1)

คะแนนตามระดับความคาดหวัง (ข)
ต่ํากว9า เป7นไป สูงกว9า สูงกว9า
ความ
ตาม
ความ
ความ
คาดหวัง ความ คาดหวัง คาดหวัง
ค9อนขาง คาดหวัง ค9อนขาง
นขาง มาก (5)
มาก (2) (3) มาก (4)

25

25

25

25

100

รวมคะแนน (ค)

ผลรวมคะแนนของช9อง “รวมคะแนน”
รวมคะแนน” ÷ 5 คิดเป7นรอยละ (ง)

รวม
คะแนน
(ก ข)

-33. สรุปผลการประเมิน
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน รอยละ
(ค)
(ง)

สรุปผลการประเมิน
ผ9าน

ไม9ผา9 น

(สูงกว9
งกว9ารอยละ 60)
60)

(ต่ํากว9ารอยละ 60)
60)

3.1 ผลสัมฤทธิข์ องการทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
3.2 พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการ

4. การพัฒนาผูทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
4.1 การปฐมนิเทศ  ดําเนินการแลว  ยังไม9ไดดําเนินการ
4.2 การเรียนรูดวยตนเอง ตามที่ ก.พ. กําหนด  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
ผ9าน
ไม9ผ9าน
4.3. การอบรมสัมมนาร9วมกัน  ดําเนินการแลว
 ยังไม9ไดดําเนินการ
4.4 การอบรมอื่นๆ ตามที่ส9วนราชการกําหนด (ถามี)  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ

สรุปผล การประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
1. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 1
 เห็นควรใหรับราชการต9อไป
 เห็นควรใหขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 2
 เห็นควรใหออกจากราชการ
เหตุผล ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 2
 เห็นควรใหรับราชการต9อไป
 เห็นควรใหออกจากราชการ
เหตุผล ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

-4(ลงชื่อ) ..................................................................
( .............................................................. )
ตําแหน9ง ..................................................................
กรรมการ
วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..............

(ลงชื่อ) ....................................................................
( ................................................................. )
ตําแหน9ง ....................................................................
กรรมการ
วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ..............

(ลงชื่อ) .....................................................................
( ............................................................... )
ตําแหน9ง ...................................................................
ประธานกรรมการ
วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..............

(แบบทดลอง สบศ
สบศ. 9)

แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการ (สําหรับประธานกรรมการ)
ประธานกรรมการ)
กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
ขยายเวลาทดลอง ครั้งที่ .........
ระหว9าง วันที่ ......... เดือนน........................
........................ พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. .............

การพัฒนาขาราชการทีอ่ ยูร9 ะหว9างทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
- การปฐมนิเทศ  ดําเนินการแลว  ยังไม9ไดดําเนินการ
- การเรียนรูดวยตนเอง ตามที่ ก.พ. กําหนด  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
- การอบรมสัมมนาร9วมกัน  ดําเนินการแลว
ผ9าน
ไม9ผ9าน
 ยังไม9ไดดําเนินการ
ผ9าน
ไม9ผ9าน
- การอบรมอื่นๆ ตามที่ส9วนราชการกําหนด (ถามี)  ดําเนินการแลว
 ยังไม9ไดดําเนินการ

สรุปผล การประเมินผลการทดลองปฏิ
ผลการทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการ
1. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 1
 เห็นควรใหรับราชการต9อไป
 เห็นควรใหขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 2
 เห็นควรใหออกจากราชการ
เหตุผล ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้งที่ 2
 เห็นควรใหรับราชการต9อไป
 เห็นควรใหออกจากราชการ
เหตุผล ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................................
( ................................................................ )
ตําแหน9ง ....................................................................
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ..............

-2ความเห็นของผูมีอํานาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................................
( ................................................................ )
ตําแหน9ง ....................................................................
วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

