
 

 บันทึกข�อความ 
 

ส�วนราชการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป�  สํานักงานอธิการบดี  ฝ�ายการเจ�าหน�าท่ี โทร. 0 2224 4704 ต)อ 403 
ท่ี  วธ 0801/ 4239                                  วันท่ี     14     พฤศจิกายน  2555 
เรื่อง  การกําหนดรายการประเมิน  วิธีการประเมิน เกณฑ4การประเมิน  แบบและวิธีการรายงานผลการทดลอง 
       ปฏิบัติหน�าท่ีราชการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน)งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม  
       มาตรา 38 ค (2) 
 

เรียน  รองอธิการบดี  ผู�ช)วยอธิการบดี  คณบดี  ผู�อํานวยการวิทยาลัย  ผู�อํานวยการกอง  หัวหน�าหน)วยงาน 
        ท่ีข้ึนตรงต)อสถาบัน  และหัวหน�าหน)วยงานในสํานักงานอธิการบดี 
 

                   ด�วย หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 19  ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2553  เรื่อง กฎ ก.พ.   
ว)าด�วยการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการและการพัฒนาข�าราชการท่ีอยู)ระหว)างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
พ.ศ. 2553  ซ่ึง ก.ค.ศ. ได�ให�ความเห็นชอบให�นํากฎ ก.พ. ว)าด�วยการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการและการ
พัฒนาข�าราชการท่ีอยู)ระหว)างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ พ.ศ. 2553  ข�างต�นมาใช�บังคับกับข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน)งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)  รายละเอียดตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 6  ลงวันท่ี 29  เมษายน  2554 
 

                   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป�  ได�กําหนดรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  เกณฑ4การประเมิน  
แบบและวิธีการรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน)ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)  ดังแนบ 
 

                    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
                                                               (ลงชือ่)    สิริชัยชาญ  ฟKกจํารูญ 
                                                                        (นายสิริชัยชาญ  ฟKกจํารูญ) 
                                                                   อธกิารบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� 

 

    
    
    
    
    
    
    
    



การกําหนดรายการประเมนิ  วธิกีารประเมิน   เกณฑ�การประเมนิ   แบบและวิธกีาการกําหนดรายการประเมนิ  วธิกีารประเมิน   เกณฑ�การประเมนิ   แบบและวิธกีาการกําหนดรายการประเมนิ  วธิกีารประเมิน   เกณฑ�การประเมนิ   แบบและวิธกีาการกําหนดรายการประเมนิ  วธิกีารประเมิน   เกณฑ�การประเมนิ   แบบและวิธกีารรายงานรรายงานรรายงานรรายงาน    
ผลการทดลองปฏบิตัิหน�าที่ราชการผลการทดลองปฏบิตัิหน�าที่ราชการผลการทดลองปฏบิตัิหน�าที่ราชการผลการทดลองปฏบิตัิหน�าที่ราชการ    

((((แนบท�ายหนังสอืแนบท�ายหนังสอืแนบท�ายหนังสอืแนบท�ายหนังสอืสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป) สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป) สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป) สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป) ที ่วธ ที ่วธ ที ่วธ ที ่วธ 0000888801010101////    4239423942394239        ลงวนัที ่ ลงวนัที ่ ลงวนัที ่ ลงวนัที ่ 14141414        พฤศจกิายนพฤศจกิายนพฤศจกิายนพฤศจกิายน        2552552552555555))))    
 

 
 เพ่ือให�เป7นไปตามมาตรา 59  แห9งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และ  กฎ ก.พ. ว9าด�วยการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการและการพัฒนาข�าราชการท่ีอยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ พ.ศ. 2553  และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี วธ 0206.5/ว 6  ลงวันท่ี 29  เมษายน  
2554สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)  จึงกําหนดรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  เกณฑ�การประเมิน  แบบและ
วิธีการรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ   ดังต9อไปนี้   
 ข�อ 1  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  เกณฑ�การประเมิน  แบบและวิธีการรายงานผลการ 
ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการนี้  ให�ใช�บังคับ  ต้ังแต9วันท่ี  1  ธันวาคม  2555  เป7นต�นไป    

 ข�อ 2  รายการประเมิน   วิธีการประเมิน  เกณฑ�การประเมิน  แบบและวิธีการรายงานผล
การทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการนี้ให�ใช�สําหรับ      
  (1)  ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน9งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2)  ผู�ได�รับการบรรจุเข�ารับราชการ  และ ได�รับการแต9งต้ังให�ดํารงตําแหน9งประเภทท่ัวไป  ระดับ
ปฏิบัติงาน หรือ  ตําแหน9งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  โดยการสอบแข9งขันฯ ตามมาตรา 53  วรรค
หนึ่ง  หรือ  โดยการคัดเลือกตามมาตรา 55  แห9งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    
  (2)  ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน9งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2)  ท่ียังอยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการท่ีย�าย  หรือ โอน 
  (3)  ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน9งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2)  ท่ีอยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ซ่ึงถูกสั่งให�ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  
ตามกฎหมายว9าด�วยการรับราชการทหาร  และ  ต9อมาได�รับการบรรจุเข�ารับราชการ เป7นข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน9งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  โดยแต9งตั้งให�ดํารงตําแหน9ง  
ตามมาตรา 6  แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) พ.ศ. 2550 

(4) ข�าราชการ  หรือ  พนักงานส9วนท�องถ่ิน  ซ่ึงอยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
และโอนมาบรรจุเป7นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน9งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค. (2) โดยได�รับแต9งตั้งให�ดํารงตําแหน9งตามมาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)    
พ.ศ. 2550 
 ข�อ 3  ในรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  เกณฑ�การประเมิน  แบบและวิธีการรายงานผล 
การทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการนี้  
  ส9วนราชการ  หมายถึง  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) 
  ผู�บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน�าหน9วยงานท่ีข้ึนตรงต9อสถาบัน  หรือ  หัวหน�าหน9วยงาน
ท่ีตั้งอยู9ในส9วนกลางและส9วนภูมิภาค  หรือ  หัวหน�ากลุ9ม  หรือ  หัวหน�าฝJาย  
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  ผู�ดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  หมายถึง  ผู�บังคับบัญชา  หรือ  ผู�ท่ีได�รับ
มอบหมายจากผู�บังคับบัญชา  ให�มีหน�าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
 

 ข�อ 4  ระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
   ให�ผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการในตําแหน9งท่ีได�รับแต9งต้ัง 
เป7นเวลา  6  เดือน  และ กรณีที่มีความจําเป7นต�องขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าที่ราชการ  ให�ขยายเวลา
ได�ไม9เกิน 2 ครั้ง  ครั้งละ 3 เดือน  โดยการขยายเวลา  ต�องแจ�งให�สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)ทราบ  ก9อนสิ้นสุด
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ไม�น�อยกว9า 15 วัน       
 ข�อ 5  การนับระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
   (1) ให�เริ่มนับระยะเวลาใหม9  ในกรณีดังนี้  
   - การย�ายไปแต9งต้ังให�ดํารงตําแหน9งประเภทเดียวกันแต9ต9างสายงาน 
   - การย�ายไปแต9งต้ังให�ดํารงตําแหน9งในตําแหน9งต9างประเภท 
   - การโอนทุกกรณี   ยกเว�นการโอนโดยผลของกฎหมาย 
  (2) ให�นับระยะเวลาต9อเนื่อง ในกรณีดังนี้ 
   - การย�ายไปแต9งต้ังให�ดํารงตําแหน9งประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน 
   - การย�ายไปแต9งต้ังให�ดํารงตําแหน9งประเภทเดียวกันแต9ต9างสายงาน แต9ภารกิจ /
งาน / กิจกรรมของงาน  และ  เปLาหมายในการปฏิบัติงานของตําแหน9งใหม9สอดคล�องใกล�เคียง  หรือ  ไม9แตกต9าง 
ไปจากตําแหน9งเดิม  โดยจะต�องเป7นตําแหน9งท่ีถูกจัดให�อยู9ในกลุ9มตําแหน9งเดียวกัน  ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ท่ี ศธ 0206.5/ว 14   ลงวันท่ี  27  สิงหาคม  2552      
   -  การโอนโดยผลของกฎหมาย 
   -  การออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามกฎหมายว9าด�วยการรับราชการทหาร 
แล�วได�รับการบรรจุและแต9งต้ังให�กลับเข�ารับราชการอีก 
  (3) การช9วยราชการ    
   ข�าราชการท่ีอยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ต�องทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ
ในตําแหน9งท่ีได�รับแต9งต้ังจนกว9าจะครบกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ       
 ข�อ 6  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และ  เกณฑ�การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ี 
ราชการ     
  1)  รายการประเมิน   ประกอบด�วย 2 ส9วน  คือ  
   ส9วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ   ประกอบด�วย   
   (1)  ความสามารถในการเรียนรู�งาน  
   (2)  ความสามารถในการปรับใช�ความรู�กับงานในหน�าท่ี  
 
 
 
 
 

/(3) ความสําเร็จ ... 
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   (3)  ความสําเร็จของงานท่ีได�รับมอบหมาย  
   (4)  ความเข�าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน 
 

       ส9วนท่ี 2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ   ประกอบด�วย  
   (1)  ความประพฤติ   
   (2)  ความมีคุณธรรม   จริยธรรม     
   (3)  การรักษาวินัย   
   (4)  สมรรถนะเฉพาะของสายงาน 
  2)  วิธีการประเมิน   
   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  อาจประเมินผล  โดยวิธีการสังเกต 
การทดสอบ  การสัมภาษณ�  การพิจารณาผลงาน  หรือ  วิธีการใด  วิธีการหนึ่ง  หรือ  หลายวิธีรวมกันก็ได� 
  3)  เกณฑ�การประเมิน      
   สัดส9วนคะแนน : คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  และ
คะแนนพฤติกรรมของผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  มีสัดส9วนเท9ากัน  คือ  50 : 50  
   เกณฑ�การประเมิน :  ต�องได�คะแนนในแต9ละส9วนไม9น�อยกว9าร�อยละ 60  จึงจะถือ
ว9าผ9านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 ข�อ 7  องค�ประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ   
   ผู �มีอํานาจสั ่งบรรจุตามมาตรา 6  แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)  
พ.ศ. 2550  โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) แต9งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ ประกอบด�วย ประธานกรรมการ 1  คน และ กรรมการอีก จํานวน 2  คน  โดยต�องแต9งต้ังจาก
ข�าราชการท่ีเก่ียวข�องกับงานท่ีผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�รับมอบหมาย 
 ข�อ 8  การพัฒนาข�าราชการท่ีอยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการเพ่ือให�รู�ระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ และ เป7นข�าราชการท่ีดี  แบ9งออกเป7น  3 ส9วน  ดังนี้   
  ส9วนท่ี 1 การปฐมนิเทศ  เพ่ือให�มีความรู�เก่ียวกับโครงสร�าง อํานาจหน�าท่ี  ผู�บริหาร 
และ  วัฒนธรรมของส9วนราชการ  รวมท้ังสร�างขวัญ และ กําลังใจให�ผู�ท่ีอยู9ระหว9างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
  ส9วนท่ี 2  การเรียนรู�ด�วยตนเอง  ตามท่ี ก.พ. กําหนด เพ่ือให�มีความรู�เก่ียวกับกฎหมาย
กฎ  และ  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  โดยใช�แบบประเมินความรู�ก9อนการศึกษา  (Pre-Test)  และ
แบบประเมินความรู�หลังการศึกษา  (Post-Test)  ของชุดการเรียนรู�ด�วยตนเอง  ซ่ึงใช�เกณฑ�การผ9านการประเมิน 
ของแบบประเมินความรู�หลังการศึกษา  (Post-Test)  ของแต9ละชุดวิชาไม9น�อยกว9าร�อยละ 60 
  กรณีทําแบบประเมินผลหลังการศึกษา  ไม9ผ9านตามเกณฑ�  สามารถทําแบบประเมิน
ใหม9ได�  จนกว9าจะผ9านเกณฑ�  ท้ังนี้   ต�องผ9านการประเมินฯ  ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
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  ส9วนที่ 3  การอบรมสัมมนาร9วมกัน  เพื่อปลูกฝZงการประพฤติปฏิบัติตนให�เป7น
ข�าราชการท่ีดี โดยใช� “หลักสูตรการเป7นข�าราชการท่ีดี” การประเมินผลด�านระยะเวลาการมีส9วนร9วมในการ
อบรม  ของข�าราชการบรรจุใหม9ตลอดหลักสูตร  ซ่ึงต�องไม9น�อยกว9าร�อยละ 80    
  ท้ังนี้ ต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จท้ัง 3 ส9วน ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ
และ  ให�นําผลการพัฒนามาใช�ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าที่ราชการ  หากส9วนราชการ
ดําเนินการไม9ครบ  ท้ัง 3 ส9วน  จะถือว9าผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการไม9ผ9านการพัฒนาและไม9ผ9านการทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
 ข�อ 9  แบบและวิธีการรายงานการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  
  (1)  แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  (แบบทดลอง สบศ. 1)     
ให�ผู�บังคับบัญชามอบหมายงานเป7นลายลักษณ�อักษร ให�ข�าราชการท่ีทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  อย9างน�อย
ต�องประกอบด�วยภารกิจ  งาน  หรือ  กิจกรรมของงาน  และ เปLาหมายในการปฏิบัติงาน โดยผู�บังคับบัญชา
ต�องชี้แจงให�ข�าราชการท่ีทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการเข�าใจอย9างชัดเจน  เก่ียวกับการประพฤติตน วิธีปฏิบัติงาน
รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และ เกณฑ�การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ รวมท้ังผลท่ีเกิดข้ึน 
จากการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  แล�วรายงานให�ผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลําดับชั้นทราบ  
  (2)  แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  (สําหรับผู�ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ)  (แบบทดลอง สบศ. 2)  ให�ผู�บังคับบัญชา หรือ ผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�เป7นผู�ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการแทน  ทําหน�าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  สอนงาน  ให�คําปรึกษา/แนะนํา
รวมท้ังติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ และ จัดทําแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการ  ทุก  2 เดือน รายงานผู�บังคับบัญชา ท้ังนี้ เพ่ือใช�เป7นข�อมูลประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการของผู�บังคับบัญชา  และ  คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
  (3)  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  (สําหรับผู�บังคับบัญชา)  
(แบบทดลอง สบศ. 3)  ให�ผู�บังคับบัญชาประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  จํานวน 2 ครั้ง  ประเมิน
ครั้งท่ี 1  เม่ือทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครบกําหนด 3  เดือน  และ ประเมินครั้งท่ี 2  เม่ือทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ  ครบกําหนด 6 เดือน  โดยนําผลการพัฒนาผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการในระหว9างการทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการของผู�ดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าที่ราชการ
มาเป7นข�อมูลประกอบ  การประเมินฯ  และ  รายงานผลการประเมินฯ  แก9คณะกรรมการประเมินผลการทดลอง 
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
  (4)  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  (สําหรับคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ)  (แบบทดลอง สบศ. 4)  ให�คณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  จํานวน  2  ครั้ง  ประเมินครั้งท่ี 1 เม่ือทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครบกําหนด 3  เดือน 
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และประเมินครั้งท่ี 2  เม่ือทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครบกําหนด 6 เดือน  โดยนําผลการพัฒนาผู�ทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการในระหว9างการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ
ของผู� ดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการและผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการของ
ผู�บังคับบัญชามาเป7นข�อมูลประกอบการประเมินผลของคณะกรรมการฯ 
  (5)  แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  (สําหรับประธาน
กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ)  (แบบทดลอง สบศ. 5) ให�ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  รายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อผู�มีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) พ.ศ.2550 (อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป)) เม่ือผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ครั้งท่ี 1  ตํ่ากว9าเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด  และเม่ือผู�ทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ได�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครบกําหนด  6  เดือน  

(6)  แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  (สําหรับผู�ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ  กรณีขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ)  (แบบทดลอง สบศ. 6)  ให�ผู�ดูแลการทดลองปฏิบัติ 
หน�าท่ีราชการ  จัดทําบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  เม่ือครบกําหนดระยะเวลาขยายเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  แล�วรายงานผู�บังคับบัญชา  
  (7)  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  (สําหรับผู�บังคับบัญชา) 
(แบบทดลอง สบศ. 7) ให�ผู�บังคับบัญชาประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ เม่ือครบกําหนดระยะเวลา
ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  แล�วรายงานคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ
  (8)  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  (สําหรับคณะกรรมการประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ) (แบบทดลอง สบศ. 8) ให�คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการ  เม่ือครบกําหนดระยะเวลาขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ         
  (9)  แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  (กรณีขยายเวลา
ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ)  (แบบทดลอง สบศ. 9)  ให�ประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อผู� มีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 6 แห9ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) พ.ศ. 2550   เม่ือครบกําหนดระยะเวลาท่ีขยายแล�ว    
 ข�อ 10  เม่ือผู�มีอํานาจสั่งบรรจุได�รับรายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
  (1) กรณีท่ีผลการประเมิน ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ไม9ตํ่ากว9ามาตรฐานท่ีกําหนดให�ผู�มี 
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) พ.ศ. 2550 โดยอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)  มีคําสั่งให�ผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการนั้น  รับราชการต9อไป  แล�วแจ�งให�ผู�นั้นทราบ 
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  (2)  กรณีท่ีผลการประเมิน  ครั้งท่ี 1  และ/หรือ  ครั้งท่ี 2  มีผลการประเมินตํ่ากว9า
มาตรฐาน ท่ีกําหนดหากผู�มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 6 แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)    
พ.ศ. 2550 โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) เห็นควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�สั่ง
ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�  ไม9เกิน 2  ครั้ง ครั้งละไม9เกิน 3 เดือน โดยให�แสดงเหตุผล หรือ
ความเห็นไว�ด�วย  แล�วแจ�งให�ผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการและผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบเพ่ือดําเนินการต9อไป 
  (3)  กรณีท่ีผู�บังคับบัญชา ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการก9อนครบ
กําหนดเวลาประเมิน  และ  ปรากฏว9าผลการประเมินตํ่ากว9ามาตรฐานท่ีกําหนด  แต9ผู�มีอํานาจสั่งบรรจุตาม 
มาตรา 6  แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) พ.ศ. 2550 โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) 
เห็นควรให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อไป  ให�มีคําสั่งให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อไป โดยให�แสดงเหตุผล 
หรือความเห็นไว�ด�วย  แล�วแจ�งให�ผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการและผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบเพ่ือดําเนินการต9อไป 
                          (4)  ในกรณีท่ีผลการประเมินตํ่ากว9ามาตรฐานท่ีกําหนด  และผู�มีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 6  แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) พ.ศ. 2550 โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) 
เห็นว9าไม9ควรให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อไป  หรือไม9ควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ให�มีคําสั่ง
ให�ผู�นั้นออกจากราชการ ภายใน 5  วันทําการ นับแต9วันท่ีได�รับรายงาน แล�วแจ�งให�ผู�นั้นทราบ และให�ส9งสําเนา
คําสั่งให�ออกจากราชการให�สํานักงาน ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. ภายใน 5  วันทําการ นับแต9วันท่ีมีคําสั่งในการนี้       
ผู�มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 6  แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) พ.ศ. 2550  โดยอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)  อาจสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการได�  โดยไม9จําเป7นต�องรอให�ครบกําหนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
 
   
 



การจดักลุ9มตาํแหน9งสาํหรบัตาํแหน9งประเภทวชิาการ  และ  ตาํแหน9งประเภททัว่ไปการจดักลุ9มตาํแหน9งสาํหรบัตาํแหน9งประเภทวชิาการ  และ  ตาํแหน9งประเภททัว่ไปการจดักลุ9มตาํแหน9งสาํหรบัตาํแหน9งประเภทวชิาการ  และ  ตาํแหน9งประเภททัว่ไปการจดักลุ9มตาํแหน9งสาํหรบัตาํแหน9งประเภทวชิาการ  และ  ตาํแหน9งประเภททัว่ไป    
ตามหนังสอืตามหนังสอืตามหนังสอืตามหนังสอืสาํนกังาน กสาํนกังาน กสาํนกังาน กสาํนกังาน ก....คคคค....ศศศศ....        ที ่ที ่ที ่ที ่    ศธศธศธศธ    0206020602060206....5555////ว ว ว ว 14141414        ลงวนัที ่ลงวนัที ่ลงวนัที ่ลงวนัที ่22227777    สงิหาคมสงิหาคมสงิหาคมสงิหาคม    2552255225522552    

((((แนบท�ายหนังสอืแนบท�ายหนังสอืแนบท�ายหนังสอืแนบท�ายหนังสอืสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป)สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป)สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป)สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป)        ที ่ที ่ที ่ที ่    วธ วธ วธ วธ 0000888801010101////                                    ลงวนัที ่ลงวนัที ่ลงวนัที ่ลงวนัที ่                    พฤศจกิายนพฤศจกิายนพฤศจกิายนพฤศจกิายน    2552552552555555))))    
    

    การย�ายไปดํารงตาํแหน9งประเภทเดียวกันต9างสายงาน  ระหว9างทดลองปฏิบตัิหน�าที่ราชการให�นับ 
ระยะเวลาต9อเนื่อง   ในกรณีที่ย�ายไปดํารงตาํแหน9งที่ถูกจัดให�อยู9ในกลุ9มตําแหน9งเดียวกัน  ดังนี้                    
    

            1111.  .  .  .  ตาํแหน9งประเภทวชิาการตาํแหน9งประเภทวชิาการตาํแหน9งประเภทวชิาการตาํแหน9งประเภทวชิาการ    
    

    
กลุ9มที่กลุ9มที่กลุ9มที่กลุ9มที่    

    
ตําแหน9งตําแหน9งตําแหน9งตําแหน9ง    

1 นักทรัพยากรบุคคล 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
นักวิชาการศึกษา 
นักประชาสัมพันธ� 

2 นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
4 นิติกร 
5 บรรณารักษ� 

 

    2222.  .  .  .  ตาํแหน9งประเภททัว่ไปตาํแหน9งประเภททัว่ไปตาํแหน9งประเภททัว่ไปตาํแหน9งประเภททัว่ไป    
 

    
กลุ9มที่กลุ9มที่กลุ9มที่กลุ9มที่    

    

    
ตําแหน9งตําแหน9งตําแหน9งตําแหน9ง    

1 เจ�าพนักงานธุรการ 
เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ�าพนักงานพัสดุ 
เจ�าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
เจ�าพนักงานห�องสมุด  

2 นายช9างโยธา 
3 นายช9างไฟฟLา 

((((แบบทดลอง  แบบทดลอง  แบบทดลอง  แบบทดลอง  สบสบสบสบศศศศ....    1111) ) ) )     
    

    
    
    
    



แบบมอบหมายงานการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการแบบมอบหมายงานการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการแบบมอบหมายงานการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการแบบมอบหมายงานการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ 
 

1111....    ผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    
 ชื่อ-ชื่อสกุล ..................................................................... ตําแหน9ง...................................................................... 
 หน9วยงาน .................................................................................................................... สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)   
      ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  (6 เดือน)  ต้ังแต9วันท่ี............... เดือน ................................... พ.ศ. ....................... 
 ถึงวันท่ี ............. เดือน ..................................... พ.ศ. .................... 

2222. . . .     ผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ  
 ชื่อ-ชื่อสกุล....................................................................... ตําแหน9ง..................................................................... 

3333. . . . การมอบหมายงาน การมอบหมายงาน การมอบหมายงาน การมอบหมายงาน     

    
ภารกจิภารกจิภารกจิภารกจิ////งานงานงานงาน////กจิกรรมของงานกจิกรรมของงานกจิกรรมของงานกจิกรรมของงาน    

    
เปLาหมายเปLาหมายเปLาหมายเปLาหมาย////ผลผลติของงานทีค่าดหวงัผลผลติของงานทีค่าดหวงัผลผลติของงานทีค่าดหวงัผลผลติของงานทีค่าดหวงั    

    
ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของงาน ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของงาน ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของงาน ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของงาน     

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4444. . . .     การพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    
 ผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการจะต�องเข�าร9วมในการปฐมนิเทศ  และอบรมหลักสูตรต9างๆ  ภายในระยะเวลา  
 ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ดังนี้ 
 4.1 การปฐมนิเทศเพ่ือให�มีความรู�เก่ียวกับส9วนราชการ 
 4.2 การเรียนรู�ด�วยตนเอง  ตามท่ี ก.พ. กําหนด  เพ่ือให�มีความรู�เก่ียวกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผน 
      ของทางราชการ 
 4.3 การอบรมสัมมนาร9วมกันเพ่ือปลูกฝZงการประพฤติปฏิบัติตนเป7นข�าราชการท่ีดี 
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5555. . . .     การประเมินผลการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการประเมินผลการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการประเมินผลการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการประเมินผลการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    
 5.1  ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  โดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
 5.2  รายละเอียดการประเมิน  ประกอบด�วย 2 ส9วน  คือ 

  ส9วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
• ความสามารถในการเรียนรู�งาน 
• ความสามารถในการปรับใช�ความรู�กับงานในหน�าท่ี 
• ความสําเร็จของงานท่ีได�รับมอบหมาย 
• ความเข�าใจกฎหมาย  หรือ  ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน 

 

  ส9วนท่ี 2  พฤติกรรมของผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
• ความประพฤติ 
• ความมีคุณธรรม  จริยธรรม 
• การรักษาวินัย 
• สมรรถนะเฉพาะของสายงาน 

 5.3  ข�อมูลท่ีใช�ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ประกอบด�วย 
• บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการของผู�ดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
• รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการของผู�บังคับบัญชา 
• รายงานผลการพัฒนาตามท่ี สํานักงาน ก.พ.  กําหนด 

 5.4  สัดส9วนของคะแนนและเกณฑ�การประเมิน 

• สัดส9วนคะแนนการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
  ส9วนท่ี 1  คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ร�อยละ 50  
  ส9วนท่ี 2  คะแนนพฤติกรรมของผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ร�อยละ 50 

• เกณฑ�การประเมิน  แต9ละส9วนต�องได�คะแนนไม9ต่ํากว9า  ร�อยละ 60 
 5.5  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินฯ    

• คะแนนตามเกณฑ�การประเมิน  แต9ละส9วนไม9ต่ํากว9าร�อยละ 60   ให�รับราชการต9อไปได�  
• คะแนนตามเกณฑ�การประเมินแต9ละส9วน  ตํ่ากว9าร�อยละ 60   ให�ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ี

ราชการต9อไปอีก   โดยการขยายเวลา  ขยายได�ไม9เกิน 2  ครั้ง  ครั้ง 3  เดือน    
• คะแนนตามเกณฑ�การประเมินแต9ละส9วนตํ่ากว9าร�อยละ 60   ให�ออกจากราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการประเมิน ... 
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• ผลการประเมินตํ่ากว9ามาตรฐานก9อนรอบการประเมิน   ผู�บังคับบัญชา  อาจเสนอคณะกรรมการ
ประเมินฯ  เพ่ือรายงานผู�มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 6  แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป)  โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)  เพ่ือพิจารณาให�ออกจากราชการได�             

 

  ข�าพเจ�าได�รับทราบการมอบหมายงาน  การประพฤติตน วิธีปฏิบัติงาน รายการประเมิน  วิธีการประเมิน 
และ เกณฑ�การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ รวมท้ังผลท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
ด�วยแล�ว 
 
  (ลงชื่อ) ....................................................................... 

 

   ( ................................................................... ) 

 

                                      ตําแหน9ง ...................................................................... 
                ผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ 
    วันท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. .............. 

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

 

   ( .................................................................. ) 

 

                                      ตําแหน9ง ...................................................................... 
                            ผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชกผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชกผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชกผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการาราราร    ((((1111)))) 
     วันท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. .............. 

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

 

    ( .................................................................. ) 

 

                                           ตําแหน9ง ...................................................................... 
            ผู�บงัคบับัญชาผู�มอบหมายงานผู�บงัคบับัญชาผู�มอบหมายงานผู�บงัคบับัญชาผู�มอบหมายงานผู�บงัคบับัญชาผู�มอบหมายงาน    
                                          วันท่ี .......... เดือน .......................... พ.ศ. .............. 
 
หมายเหตุ   (1) ผู�ดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  หมายถึง  ผู�บังคับบัญชา  หรือ  ผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 
  จากผู�บังคับบัญชาให�มีหน�าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  
 (2) ผู�บังคับบัญชาผู�มอบหมายงาน  หมายถึง  หัวหน�าหน9วยงานท่ีข้ึนตรงต9อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)   
      หรือ  หัวหน�าหน9วยงานท่ีต้ังอยู9ในส9วนกลางและส9วนภูมิภาค  หรือ  หัวหน�ากลุ9ม  หรือ  หัวหน�าฝJาย  
 
 
 
 
 
 



((((แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง สบสบสบสบศศศศ....    2222))))    
แบบบนัทกึผลการทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการแบบบนัทกึผลการทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการแบบบนัทกึผลการทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการแบบบนัทกึผลการทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการ    
((((สําหรับผู�ดแูลการทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการสําหรับผู�ดแูลการทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการสําหรับผู�ดแูลการทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการสําหรับผู�ดแูลการทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการ    ))))    

ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่................................................    
วนัที่วนัที่วนัที่วนัที่    ............................................    เดือนเดือนเดือนเดือน    .......................... .......................... .......................... .......................... พพพพ....ศศศศ. ..... ..... ..... ........................ ........ ........ ........ ถงึถงึถงึถงึวัววััวันที่นที่นที่นที่    ................. ......... ......... ......... เดือนเดือนเดือนเดือน......................... ......................... ......................... ......................... พพพพ....ศศศศ. .. .. .. ......................................................... 

   ข�าพเจ�า  (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................ 
ตําแหน9ง..............................................................................................................เป7นผู�ดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
ของ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................................... 
ซ่ึงได�รับการบรรจุและแต9งต้ังให�ดํารงตําแหน9ง ........................................................................................................... 
งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน ...................................................... หน9วยงาน/กลุ9ม ................................................................... 
วิทยาลัย/คณะ/สํานัก ........................................................................................................ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) 
เริ่มทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต้ังแต9วันท่ี ....... เดือน................พ.ศ. ......... ถึงวันท่ี.......เดือน................พ.ศ. ......... 
ขอรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการของข�าราชการดังกล9าว  ครั้งท่ี .......................................................... 
ระหว9างวันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .............. ถึงวันท่ี ......... เดือน ....................... พ.ศ. .............. ดังนี้ 
 

1111. . . . ผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ    
 

รายการประเมนิ รายการประเมนิ รายการประเมนิ รายการประเมนิ     

คะแนนตามระดบัความคะแนนตามระดบัความคะแนนตามระดบัความคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((1111))))    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((2222))))    

    

เป7นไปเป7นไปเป7นไปเป7นไป    
ตามตามตามตาม    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
((((3333))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((4444))))    

    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((5555))))    

1111....1111    ความสามารถในการเรยีนรู�งานความสามารถในการเรยีนรู�งานความสามารถในการเรยีนรู�งานความสามารถในการเรยีนรู�งาน    
                    

1111....2222    ความสามารถในการปรบัใช�ความรู�ความสามารถในการปรบัใช�ความรู�ความสามารถในการปรบัใช�ความรู�ความสามารถในการปรบัใช�ความรู�กบังานกบังานกบังานกบังาน    
                    ในหน�าที่ในหน�าที่ในหน�าที่ในหน�าที่    

                    

1111....3 3 3 3 ความสาํเรจ็ของงานที่ได�รบัมอบหมายความสาํเรจ็ของงานที่ได�รบัมอบหมายความสาํเรจ็ของงานที่ได�รบัมอบหมายความสาํเรจ็ของงานที่ได�รบัมอบหมาย    
                        (ประเมินจากตัวช้ีวัดความสาํเร็จของงาน 
         ตามแบบทดลอง สบศ.1)    

                    

1111....4 4 4 4 ความเข�าใจเกีย่วกบักฎหมาย หรือ  ความเข�าใจเกีย่วกบักฎหมาย หรือ  ความเข�าใจเกีย่วกบักฎหมาย หรือ  ความเข�าใจเกีย่วกบักฎหมาย หรือ      
                    ระเบยีบทีเ่กี่ยวข�องกบัการปฏบิัตงิานระเบยีบทีเ่กี่ยวข�องกบัการปฏบิัตงิานระเบยีบทีเ่กี่ยวข�องกบัการปฏบิัตงิานระเบยีบทีเ่กี่ยวข�องกบัการปฏบิัตงิาน    

                    

จดุเด9นจดุเด9นจดุเด9นจดุเด9น........................................................................................................................................................................ 

สิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุ....................................................................................................................................................... 
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2222....    พฤตกิรรมของผู�ทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการพฤตกิรรมของผู�ทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการพฤตกิรรมของผู�ทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการพฤตกิรรมของผู�ทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการ    

รายการรายการรายการรายการประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ 
    

คะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงั    
    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((1111))))    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((2222))))    

    

เป7นไปเป7นไปเป7นไปเป7นไป    
ตามตามตามตาม    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
((((3333))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ควควควความามามาม    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((4444))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((5555))))    

    

2222....1 1 1 1 ความประพฤติความประพฤติความประพฤติความประพฤติ    
                        - การมุ9งผลสมัฤทธ์ิของงาน 
       - การบริการท่ีด ี
       - การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
        -  การทํางานเป7นทีม  
    

                    

    

2222....2 2 2 2 ความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรม    
                        การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย9างถูกต�อง
เหมาะสม  ท้ังตามกฎหมาย  คุณธรรม  จรรยาบรรณ 
แห9งวิชาชีพ   และ จรรยาบรรณข�าราชการ  
    

                    

    

2222....3 3 3 3 การรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยั    
                     การปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสตัย�  สุจรติ  เป7นไปตาม
กฎหมาย  กฎ  หรือ  ระเบียบของทางราชการ  การอุทิศ
เวลาให�แก9ข�าราชการ  การรักษาความลับของทางราชการ  
    

                    

    

2222....4 4 4 4 สมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงาน    
                        การคิดวิเคราะห�   การมองภาพองค�รวม   
การสืบเสาะข�อมูล  การตรวจสอบความถูกต�อง 
ตามกระบวนงาน  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ   
สุนทรียภาพทางศิลปะ ฯลฯ  
......................................................................................
(โปรดระบุสมรรถนะเฉพาะของสายงานท่ีประเมิน)  
 

                    

    

จดุเด9จดุเด9จดุเด9จดุเด9นนนน......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
สิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุ........................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
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  เหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อไป 
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  เหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรให�รับราชการต9อไป  (กรณีท่ีครบกําหนด  6  เดือน)   
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  เหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรให�ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อไป  อีก  3  เดือน  
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  เหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรให�ออกจากราชการ  
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
 

3333. . . . การพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    

 3.1  การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล�ว    ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 3.2  การเรียนรู�ด�วยตนเอง  ตามท่ี ก.พ. กําหนด   ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน    
         ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 3.3.  การอบรมสัมมนาร9วมกัน    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน      
                                  ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 3.4  การอบรมอ่ืนๆ  ตามท่ีส9วนราชการกําหนด (ถ�ามี)    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน            
                                                                                                                                      ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 
 

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

 

    ( .................................................................. ) 

 

                                      ตําแหน9ง ...................................................................... 
                            ผู�ดแูลการผู�ดแูลการผู�ดแูลการผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการ    ((((1111)))) 
    วันท่ี .......... เดือน .......................... พ.ศ. .............. 
 

หมายเหตุ  (1) ผู�ดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  หมายถึง  ผู�บังคับบัญชา  หรือ   ผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 
   จากผู�บังคับบัญชาให�มีหน�าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  
  (2) การพัฒนาผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  หากการพัฒนาในหัวข�อใดอยู9ระหว9างการดําเนินการ  
   ให�เลือก  (�) .ในหัวข�อ “ยังไม9ได�ดําเนินการ” 

    
    
    
    
    



((((แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง สบสบสบสบศศศศ....    3333))))    
    

แบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการแบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการแบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการแบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ    
((((สําหรับผู�บงัคบับญัชาสําหรับผู�บงัคบับญัชาสําหรับผู�บงัคบับญัชาสําหรับผู�บงัคบับญัชา))))        

ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่....................................................    
        วนัที่วนัที่วนัที่วนัที่....... ....... ....... ....... เดือนเดือนเดือนเดือน...................................................................................... ...... ...... ...... พพพพ....ศศศศ. ........... ........... ........... ............... . . . ถงึ วนัที่ถงึ วนัที่ถงึ วนัที่ถงึ วนัที่......... ......... ......... ......... เดือนเดือนเดือนเดือน......................... ......................... ......................... ......................... พพพพ....ศศศศ. .............. .............. .............. .............    

   ชื่อผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................. 
ตําแหน9ง...................................................................... งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน................................................................. 
หน9วยงาน/กลุ9ม............................................................วิทยาลัย/คณะ/สํานัก ............................................................ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)  ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการเป7นระยะเวลา  6  เดือน  ต้ังแต9วันท่ี ......... เดือน............... 
พ.ศ. ............... ถึงวันท่ี ............. เดือน .................................... พ.ศ. ................. 

1111. . . . ผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ    

    
    
    

รายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิ    

    

คะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงั    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มากมากมากมาก    
((((1111))))    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((2222))))    

    

เป7นไปเป7นไปเป7นไปเป7นไป    
ตามความตามความตามความตามความ    
คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    

((((3333))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อค9อค9อค9อนข�างนข�างนข�างนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((4444))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((5555))))    

 

1.1  ความสามารถในการเรียนรู�งาน 
 

                    

 

1.2  ความสามารถในการปรับใช� 
      ความรู�กับงานในหน�าท่ี 
 

                    

 

1.3  ความสําเร็จของงานท่ีได�รับ 
      มอบหมาย 
 

                    

 

1.4  ความเข�าใจเก่ียวกับกฎหมาย   
      หรือ  ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
      กับการปฏิบัติงาน  
 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 

/2. พฤติกรรม ... 
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2222. . . . พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ 

    
    

    
รายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิ    

    

คะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงั    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มากมากมากมาก    
((((1111))))    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((2222))))    

    

เป7นไปเป7นไปเป7นไปเป7นไป    
ตามความตามความตามความตามความ    
คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    

((((3333))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คคคคาดหวงัาดหวงัาดหวงัาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((4444))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((5555))))    

    

2222....1 1 1 1 ความประพฤติความประพฤติความประพฤติความประพฤติ    
                        - การมุ9งผลสมัฤทธ์ิของงาน 
       - การบริการท่ีด ี
       - การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
        -  การทํางานเป7นทีม  
    

                    

    

2222....2 2 2 2 ความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรม    
                        การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย9างถูกต�อง
เหมาะสม  ท้ังตามกฎหมาย  คุณธรรม  จรรยาบรรณ 
แห9งวิชาชีพ   และ จรรยาบรรณข�าราชการ  
    

                    

    

2222....3 3 3 3 การรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยั    
                     การปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสตัย�  สุจรติ  เป7นไป
ตามกฎหมาย  กฎ  หรือ  ระเบียบของทางราชการ  
การอุทิศเวลาให�แก9ข�าราชการ  การรักษาความลับของ
ทางราชการ  
    

                    

    

2222....4 4 4 4 สมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงาน    
                        การคิดวิเคราะห�   การมองภาพองค�รวม   
การสืบเสาะข�อมูล  การตรวจสอบความถูกต�อง 
ตามกระบวนงาน  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ   
สุนทรียภาพทางศิลปะ ฯลฯ  
......................................................................................
(โปรดระบุสมรรถนะเฉพาะของสายงานท่ีประเมิน)  
 

                    

จดุเด9จดุเด9จดุเด9จดุเด9นนนน......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
สิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุ........................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
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3333. . . . การพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    

 3.1  การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล�ว    ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 3.2  การเรียนรู�ด�วยตนเอง  ตามท่ี ก.พ. กําหนด   ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน    
         ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 3.3.  การอบรมสัมมนาร9วมกัน    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน      
                                  ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 3.4  การอบรมอ่ืนๆ ตามท่ีส9วนราชการกําหนด (ถ�ามี)    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน            
                                                                                                                              ยังไม9ได�ดําเนินการ 
สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่รสรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่รสรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่รสรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ าชการ าชการ าชการ     

  เหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อไป 
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  เหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรให�รับราชการต9อไป  (กรณีท่ีครบกําหนด  6  เดือน)   
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  เหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรให�ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อไป  อีก  3  เดือน  
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  เหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรเหน็ควรให�ออกจากราชการ  
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
 

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

 

    ( .................................................................. ) 

 

                                      ตําแหน9ง ...................................................................... 
            ผู�บงัคบับัญชาผู�บงัคบับัญชาผู�บงัคบับัญชาผู�บงัคบับัญชา    
    วันท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. .............. 
 

หมายเหตุ (1) ผู�บังคับบัญชา  หมายถึง  ผู�บังคับชาท่ีลงชื่อในแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
    แบบทดลอง สบศ. 1   
 (2) การพัฒนาผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  หากการพัฒนาในหัวข�อใดอยู9ระหว9างการดําเนินการ  
    ให�เลือก  (�) .ในหัวข�อ “ยังไม9ได�ดําเนินการ” 
 
 
 
 
 



((((แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง สบสบสบสบศศศศ....    4444))))    
แบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการแบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการแบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการแบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ    

((((สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ))))    

ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่....................................................    
วนัที่วนัที่วนัที่วนัที่    ............... ....... ....... ....... เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    .......................... .......................... .......................... .......................... พพพพ....ศศศศ. ...... ...... ...... .................... ....... ....... ....... ถงึวนัที่ถงึวนัที่ถงึวนัที่ถงึวนัที่    ............. ......... ......... ......... เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    ......................... ......................... ......................... ......................... พพพพ....ศศศศ. ...... ...... ...... .........................................    

  ชื่อผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................ 
ตําแหน9ง...................................................................... งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน................................................................. 
หน9วยงาน/กลุ9ม............................................................ วิทยาลัย/คณะ/สํานัก .......................................................... 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)  ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการเป7นระยะเวลา .6 .เดือน  ต้ังแต9วันท่ี ......... เดือน 
............... 
พ.ศ. ............... ถึงวันท่ี ............. เดือน .................................... พ.ศ. ................. 

1111. . . . ผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ    

    
    
    

รายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิ    

    

    
น้าํน้าํน้าํน้าํ    

หนักหนักหนักหนัก    
((((กกกก))))    

    

คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  ((((ขขขข))))    
    

รวมรวมรวมรวม
คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    
((((กกกก    ����    ขขขข))))    

ต่าํกว9าต่าํกว9าต่าํกว9าต่าํกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มากมากมากมาก    
((((1111))))    

ต่าํกว9าต่าํกว9าต่าํกว9าต่าํกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((2222))))    

เป7นเป7นเป7นเป7นไปไปไปไป    
ตามตามตามตาม
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
((((3333))))    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((4444))))    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((5555))))    

 

1.1 ความสามารถในการเรียนรู�งาน 
 

    

25 25 25 25     
                        

1.2 ความสามารถในการปรับใช� 
     ความรู�กับงานในหน�าท่ี 

    

25252525    
                        

1.3 ความสําเร็จของงานท่ีได�รับ 
     มอบหมาย 

    

25252525    
                        

1.4 ความเข�าใจเก่ียวกับกฎหมาย   
     หรือ  ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
     กับการปฏิบัติงาน  

    

25252525    
                        

 

                                                    รวมเป7นร�อยละรวมเป7นร�อยละรวมเป7นร�อยละรวมเป7นร�อยละ    
    

100100100100    
    

                                                                                    

รวมคะแนน  รวมคะแนน  รวมคะแนน  รวมคะแนน  ((((คคคค))))    
    

    

ผลรวมคะแนนของช9อง ผลรวมคะแนนของช9อง ผลรวมคะแนนของช9อง ผลรวมคะแนนของช9อง ““““รวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนน””””        ÷ ÷ ÷ ÷ 5  5  5  5  คดิเป7นร�อยละ คดิเป7นร�อยละ คดิเป7นร�อยละ คดิเป7นร�อยละ ((((งงงง))))    
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2222. . . . พฤตกิรรมการปฏบิตัิพฤตกิรรมการปฏบิตัิพฤตกิรรมการปฏบิตัิพฤตกิรรมการปฏบิตัิราชการราชการราชการราชการ 

    
    
    

รายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิ    

    

    
น้าํหนักน้าํหนักน้าํหนักน้าํหนัก    

((((กกกก))))    

    

คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  ((((ขขขข))))    
    

รวมรวมรวมรวม
คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    
((((กกกก    ����    ขขขข))))    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มากมากมากมาก    
((((1111))))    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((2222))))    

    

เป7นไปเป7นไปเป7นไปเป7นไป    
ตามตามตามตาม
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
((((3333))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((4444))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((5555))))    

    

2222....1 1 1 1 ความประพฤติความประพฤติความประพฤติความประพฤติ            
                    - การมุ9งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
      - การบริการท่ีด ี
      - การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
      - การทํางานเป7นทีม    
    

    

25 25 25 25     
                        

    

2222....2 2 2 2 ความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรม    
                        การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติ
อย9างถูกต�องเหมาะสม  ท้ังตามกฎหมาย  
คุณธรรม  จรรยาบรรณแห9งวิชาชีพ  
และ จรรยาบรรณข�าราชการ     
    

    

25252525    
                        

    

2222....3 3 3 3 การรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยั    
                        การปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย�  
สุจรติ  เป7นไปตามกฎหมาย  กฎ  หรือ  
ระเบียบของทางราชการ  การอุทิศเวลา
ให�แก9ราชการ  การรักษาความลับของ
ทางราชการ     
    

    

25252525    
                        

    

2222....4 4 4 4 สมรรถนะเฉพสมรรถนะเฉพสมรรถนะเฉพสมรรถนะเฉพาะาะาะาะของสายงานของสายงานของสายงานของสายงาน    
                        การคิดวิเคราะห�  การมองภาพ
องค�รวม  การสืบเสาะข�อมูล   
การตรวจสอบความถูกต�องตาม
กระบวนงาน   ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  
สุนทรียภาพทางศิลปะ ฯลฯ  
....................................................................... 
(โปรดระบุสมรรถนะเฉพาะท่ีประเมิน)  
  

    

25252525    
                        

 

รวมเป7นร�อยละรวมเป7นร�อยละรวมเป7นร�อยละรวมเป7นร�อยละ    
    

    

100100100100    

    

รวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนน    ((((คคคค))))    
    

    
    

ผลรวมคะแนนของช9อง ผลรวมคะแนนของช9อง ผลรวมคะแนนของช9อง ผลรวมคะแนนของช9อง ““““รวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนน””””        ÷ ÷ ÷ ÷ 5  5  5  5  คดิเป7นร�อยละคดิเป7นร�อยละคดิเป7นร�อยละคดิเป7นร�อยละ    ((((งงงง))))    
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3333. . . . สรุปผลการประเมนิสรุปผลการประเมนิสรุปผลการประเมนิสรุปผลการประเมนิ    

รายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิ    
ผลการประเมินผลการประเมินผลการประเมินผลการประเมิน    สรปุผลการประเมนิสรปุผลการประเมนิสรปุผลการประเมนิสรปุผลการประเมนิ    

คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน
((((คคคค))))    

ร�อยละร�อยละร�อยละร�อยละ    
((((งงงง))))    

ผ9านผ9านผ9านผ9าน    
((((สงูกว9าร�อยละ สงูกว9าร�อยละ สงูกว9าร�อยละ สงูกว9าร�อยละ 60606060))))    

ไม9ผ9านไม9ผ9านไม9ผ9านไม9ผ9าน    
((((ต่ํากว9าร�อยละ ต่ํากว9าร�อยละ ต่ํากว9าร�อยละ ต่ํากว9าร�อยละ 60606060))))    

3333....1 1 1 1 ผลสมัฤทธิ์ของการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการผลสมัฤทธิ์ของการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการผลสมัฤทธิ์ของการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการผลสมัฤทธิ์ของการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    
    

3333....2222    พฤติกรรมของผู�ทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการพฤติกรรมของผู�ทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการพฤติกรรมของผู�ทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการพฤติกรรมของผู�ทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการ    
    

4444. . . . การพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    

 4.1  การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล�ว    ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 4.2  การเรียนรู�ด�วยตนเอง  ตามท่ี ก.พ. กําหนด   ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน    
         ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 4.3.  การอบรมสัมมนาร9วมกัน    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน      
                                  ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 4.4  การอบรมอ่ืนๆ ตามท่ีส9วนราชการกําหนด (ถ�ามี)    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน            
                                                                                                                                  ยังไม9ได�ดําเนินการ 
สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ     

  ไม9ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด ไม9ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด ไม9ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด ไม9ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด เห็นควรให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อไป 
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  ไม9ไม9ไม9ไม9ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด เห็นควรให�รับราชการต9อไป  (กรณีท่ีครบกําหนด  6  เดือน)   
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  ต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนด เห็นควรให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อไป   
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  ต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนด เห็นควรให�ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อไป  อีก  3  เดือน  
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  ต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนด เห็นควรให�ออกจากราชการ  
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
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  (ลงชื่อ) ..................................................................           (ลงชื่อ) ..................................................................... 

                               ( ............................................................. )                    ( ............................................................... ) 

 

ตําแหน9ง ..................................................................         ตําแหน9ง ................................................................... 
        กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ 
    วันท่ี ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..............     วันท่ี ......... เดือน ........................ พ.ศ. .............. 

    
    

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

 

                                              ( ................................................................. ) 

 

                               ตําแหน9ง ....................................................................  
  ประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการ    
    

                                      วันท่ี .......... เดือน ....................... พ.ศ. ..............     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
((((แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง สบสบสบสบศศศศ....    5555))))    

แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิหน�าที่ราชการแบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิหน�าที่ราชการแบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิหน�าที่ราชการแบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิหน�าที่ราชการ    
((((สําหรับประธานกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการสําหรับประธานกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการสําหรับประธานกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการสําหรับประธานกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ))))    

  ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)  ได�มีคําสั่งท่ี .......... /.............. ลงวันท่ี ......... เดือน .............พ.ศ. ............ 
แต9งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  เพ่ือดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ  
หน�าท่ีราชการของ (นาย,นาง,นางสาว) ...................................................................................................................... 
ซ่ึงได�รับการบรรจุและแต9งต้ังให�ดํารงตําแหน9ง............................................................................................................ 
งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน........................................................ หน9วยงาน/กลุ9ม ................................................................... 
วิทยาลัย/คณะ/สํานัก ........................................................................................................ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)   
ต้ังแต9วันท่ี .......... เดือน ........................พ.ศ. ............. ถึงวนัท่ี ............ เดือน ......................... พ.ศ. ................. นั้น 
   คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ได�ประเมินผลการทดลองปฏิบัติ 
หน�าท่ีราชการของข�าราชการดังกล9าวแล�ว   ปรากฏผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ดังนี้ 

การประเมนิครัง้ที ่การประเมนิครัง้ที ่การประเมนิครัง้ที ่การประเมนิครัง้ที ่1111    
ระหว9างวันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. ................  ถึงวันท่ี ............. เดือน ....................... พ.ศ. ................. 

การพฒันาข�าราชการทีอ่ยู9ระหว9างทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการการพฒันาข�าราชการทีอ่ยู9ระหว9างทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการการพฒันาข�าราชการทีอ่ยู9ระหว9างทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการการพฒันาข�าราชการทีอ่ยู9ระหว9างทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ 
- การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล�ว    ยังไม9ได�ดําเนินการ 
- การเรียนรู�ด�วยตนเอง  ตามท่ี ก.พ. กําหนด          ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน    
                        ยังไม9ได�ดําเนินการ 
- การอบรมสัมมนาร9วมกัน    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน      
                              ยังไม9ได�ดําเนินการ 
- การอบรมอ่ืนๆ ตามท่ีส9วนราชการกําหนด (ถ�ามี)    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน            
                              ยังไม9ได�ดําเนินการ 

สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ     

  ไม9ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด ไม9ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด ไม9ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด ไม9ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด เห็นควรให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อไป 
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  ต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนด ต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนด ต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนด ต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนด เห็นควรให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อไป 
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
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  ต่าํต่าํต่าํต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดกว9ามาตรฐานทีก่ําหนด เห็นควรให�ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต9อไป  อีก  3 เดือน  
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  ต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนด เห็นควรให�ออกจากราชการ  
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 

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

 

         ( ................................................................ ) 

 

                                                                       ตําแหน9ง .................................................................... 
                                            ประธานกรรมการประเมินผลประธานกรรมการประเมินผลประธานกรรมการประเมินผลประธานกรรมการประเมินผล    

                        การทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    
  วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .............. 
 

ความเห็ความเห็ความเห็ความเห็นของผู�มอีํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา นของผู�มอีํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา นของผู�มอีํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา นของผู�มอีํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 6666        แห9งพระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑติพฒันศลิป)แห9งพระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑติพฒันศลิป)แห9งพระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑติพฒันศลิป)แห9งพระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑติพฒันศลิป)    
โดยอธกิารบดสีถาบนับัณฑติพฒันศลิป)โดยอธกิารบดสีถาบนับัณฑติพฒันศลิป)โดยอธกิารบดสีถาบนับัณฑติพฒันศลิป)โดยอธกิารบดสีถาบนับัณฑติพฒันศลิป)    
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

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

 

                 ( ................................................................ ) 

 

                                                                      ตําแหน9ง ...................................................................... 

 

  วันท่ี ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............. 
 

หมายเหตุ   (1) กรณีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ครั้งท่ี 1  ไม9ต่ํากว9ามาตรฐานท่ีกําหนด  
   ไม9ต�องรายงานผู�มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 6  แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)        
  (2) กรณีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ครั้งท่ี 1  ตํ่ากว9ามาตรฐานท่ีกําหนด    
   ให�รายงานผู�มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 6  แห9งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)        
   (3) การพัฒนาผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  หากการพัฒนาในหัวข�อใดอยู9ระหว9างการดําเนินการ  
    ให�เลือก  (�) .ในหัวข�อ “ยังไม9ได�ดําเนินการ” 
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การประเมนิครัง้ที ่การประเมนิครัง้ที ่การประเมนิครัง้ที ่การประเมนิครัง้ที ่2222    
ระหว9างวันท่ี ............ เดือน .......................พ.ศ. ..............  ถึงวันท่ี ............. เดือน ....................... พ.ศ. ................. 

การพฒันาข�าราชการทีอ่ยู9ระหว9างทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการการพฒันาข�าราชการทีอ่ยู9ระหว9างทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการการพฒันาข�าราชการทีอ่ยู9ระหว9างทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการการพฒันาข�าราชการทีอ่ยู9ระหว9างทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ 
- การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล�ว    ยังไม9ได�ดําเนินการ 
- การเรียนรู�ด�วยตนเอง  ตามท่ี ก.พ. กําหนด          ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน    
                        ยังไม9ได�ดําเนินการ 
- การอบรมสัมมนาร9วมกัน    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน      
                              ยังไม9ได�ดําเนินการ 
- การอบรมอ่ืนๆ ตามท่ีส9วนราชการกําหนด (ถ�ามี)    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน            
                              ยังไม9ได�ดําเนินการ 

สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ     

  ไม9ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด ไม9ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด ไม9ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด ไม9ต่าํกว9ามาตรฐานที่กาํหนด เห็นควรให�รับราชการต9อไป 
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  ต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนด ต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนด ต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนด ต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนด เห็นควรให�ขยายเวลาทดลองปฏิบัติราชการ อีก 3  เดือน 
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
  ต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําต่าํกว9ามาตรฐานทีก่ําหนดหนดหนดหนด เห็นควรให�ออกจากราชการ  
 เหตุผล.................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 

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

 

                                                                                  ( ................................................................ ) 

 

                                                                       ตําแหน9ง .................................................................... 
                                            ประธประธประธประธานกรรมการประเมินผลานกรรมการประเมินผลานกรรมการประเมินผลานกรรมการประเมินผล    

                        การทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    
  วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .............. 
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ความเหน็ของผู�มอีํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา ความเหน็ของผู�มอีํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา ความเหน็ของผู�มอีํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา ความเหน็ของผู�มอีํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 6 6 6 6     แห9งพระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑติพฒันศลิป)แห9งพระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑติพฒันศลิป)แห9งพระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑติพฒันศลิป)แห9งพระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑติพฒันศลิป)    
โดยอธกิารบดสีถาบนับัณฑติพฒันศลิป)โดยอธกิารบดสีถาบนับัณฑติพฒันศลิป)โดยอธกิารบดสีถาบนับัณฑติพฒันศลิป)โดยอธกิารบดสีถาบนับัณฑติพฒันศลิป)    
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

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

 

                 ( ................................................................ ) 

 

                                                                      ตําแหน9ง ..................................................................... 

 

  วันท่ี .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............... 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



((((แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง สบสบสบสบศศศศ....    6666))))    
แบบบนัทกึผลการทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการ แบบบนัทกึผลการทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการ แบบบนัทกึผลการทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการ แบบบนัทกึผลการทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการ ((((สาํหรบัผู�ดแูลการทดลอสาํหรบัผู�ดแูลการทดลอสาํหรบัผู�ดแูลการทดลอสาํหรบัผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ งปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ งปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ งปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ ))))    

กรณขียายเวลาทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ กรณขียายเวลาทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ กรณขียายเวลาทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ กรณขียายเวลาทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ     

ขยายเวลาทดลอง  ครัง้ที ่ขยายเวลาทดลอง  ครัง้ที ่ขยายเวลาทดลอง  ครัง้ที ่ขยายเวลาทดลอง  ครัง้ที ่................................................    
        ระหว9างวนัที่ระหว9างวนัที่ระหว9างวนัที่ระหว9างวนัที่    ....... ....... ....... ....... เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    ..................... ..................... ..................... ..................... พพพพ....ศศศศ. ............ . ............ . ............ . ............ ถึถถึึถึงงงงวนัที่วนัที่วนัที่วนัที่    ......... ......... ......... ......... เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน.................. .................. .................. .................. พพพพ....ศศศศ. .............. .............. .............. .............    

   ข�าพเจ�า  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................... 
ตําแหน9ง..............................................................................................................เป7นผู�ดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  
ของ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................................... 
ซ่ึงได�รับการบรรจุและแต9งต้ังให�ดํารงตําแหน9ง ........................................................................................................... 
งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน ................................................... หน9วยงาน/กลุ9ม ...................................................................... 
วิทยาลัย/คณะ/สํานัก ........................................................................................................ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) 
เริ่มทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต้ังแต9วันท่ี ....... เดือน .............. พ.ศ. .......... ถึงวันท่ี ..... .เดือน ........... พ.ศ. ........ 
ขอรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการของข�าราชการในระหว9างขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  
ครั้งท่ี ......... ระหว9างวันท่ี ........... เดือน................ พ.ศ. ........... ถึงวันท่ี......... เดือน ................พ.ศ. .............. ดังนี ้

1111. . . . ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการของการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการของการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการของการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ    
 

รายการประเมนิ รายการประเมนิ รายการประเมนิ รายการประเมนิ     

คะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงั    
    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((1111))))    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((2222))))    

    

เป7นไปเป7นไปเป7นไปเป7นไป    
ตามตามตามตาม    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
((((3333))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((4444))))    

    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((5555))))    

1111....1 1 1 1 ความสาความสาความสาความสามารถในการเรยีนรู�งานมารถในการเรยีนรู�งานมารถในการเรยีนรู�งานมารถในการเรยีนรู�งาน    

                    

1111....2 2 2 2 ความสามารถในการปรบัใช�ความรู�ความสามารถในการปรบัใช�ความรู�ความสามารถในการปรบัใช�ความรู�ความสามารถในการปรบัใช�ความรู�กบังานกบังานกบังานกบังาน    
                    ในหน�าที่ในหน�าที่ในหน�าที่ในหน�าที่    

                    

1111....3 3 3 3 ความสาํเรจ็ของงานที่ได�รบัมอบหมายความสาํเรจ็ของงานที่ได�รบัมอบหมายความสาํเรจ็ของงานที่ได�รบัมอบหมายความสาํเรจ็ของงานที่ได�รบัมอบหมาย    
                        (ประเมินจากตัวช้ีวัดความสาํเร็จของงาน 
         ตามแบบทดลอง สบศ.1)                             

                    

1111....4 4 4 4 ความเข�าใจเกีย่วกบักฎหมาย หรือ  ความเข�าใจเกีย่วกบักฎหมาย หรือ  ความเข�าใจเกีย่วกบักฎหมาย หรือ  ความเข�าใจเกีย่วกบักฎหมาย หรือ      
                    ระเบีระเบีระเบีระเบียบทีเ่กี่ยวข�องกบัการปฏบิัตงิานยบทีเ่กี่ยวข�องกบัการปฏบิัตงิานยบทีเ่กี่ยวข�องกบัการปฏบิัตงิานยบทีเ่กี่ยวข�องกบัการปฏบิัตงิาน    

                    

จดุเด9นจดุเด9นจดุเด9นจดุเด9น........................................................................................................................................................................ 

สิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุ....................................................................................................................................................... 
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2222. . . . พฤตกิรรมของผู�ทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการพฤตกิรรมของผู�ทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการพฤตกิรรมของผู�ทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการพฤตกิรรมของผู�ทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการ    

รายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิ 
    

คะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงั    
    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((1111))))    

    

ต่ํากว9ต่ํากว9ต่ํากว9ต่ํากว9าาาา    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((2222))))    

    

เป7นไปเป7นไปเป7นไปเป7นไป    
ตามตามตามตาม    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
((((3333))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((4444))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((5555))))    

    

2222....1 1 1 1 ความประพฤติความประพฤติความประพฤติความประพฤติ    
                        - การมุ9งผลสมัฤทธ์ิของงาน 
       - การบริการท่ีด ี
       - การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
        -  การทํางานเป7นทีม  
    

                    

    

2222....2 2 2 2 ความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรม    
                        การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย9างถูกต�อง
เหมาะสม  ท้ังตามกฎหมาย  คุณธรรม  จรรยาบรรณ 
แห9งวิชาชีพ   และ จรรยาบรรณข�าราชการ  
    

                    

    

2222....3 3 3 3 การรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยั    
                     การปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสตัย�  สุจรติ  เป7นไปตาม
กฎหมาย  กฎ  หรือ  ระเบียบของทางราชการ  การอุทิศ
เวลาให�แก9ข�าราชการ  การรักษาความลับของทางราชการ  
    

                    

    

2222....4 4 4 4 สมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงาน    
                        การคิดวิเคราะห�   การมองภาพองค�รวม   
การสืบเสาะข�อมูล  การตรวจสอบความถูกต�อง 
ตามกระบวนงาน  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ   
สุนทรียภาพทางศิลปะ ฯลฯ  
......................................................................................
(โปรดระบุสมรรถนะเฉพาะของสายงานท่ีประเมิน)  
 

                    

    

จดุเด9จดุเด9จดุเด9จดุเด9นนนน......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
สิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุ........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................    
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3333. . . . การพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    

 3.1  การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล�ว    ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 3.2  การเรียนรู�ด�วยตนเอง  ตามท่ี ก.พ. กําหนด   ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน    
         ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 3.3. การอบรมสัมมนาร9วมกัน    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน      
                              ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 3.4  การอบรมอ่ืนๆ ตามท่ีส9วนราชการกําหนด (ถ�ามี)    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน            
                                                                                                                                  ยังไม9ได�ดําเนินการ 
สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ     

1. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครั้งท่ี 1  
     เห็นควรให�รับราชการต9อไป 
     เห็นควรให�ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครั้งท่ี 2  
     เห็นควรให�ออกจากราชการ  
 เหตุผล ................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

2. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครั้งท่ี 2  
     เห็นควรให�รับราชการต9อไป 
     เห็นควรให�ออกจากราชการ  
 เหตุผล ................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 

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

 

           ( .................................................................. ) 

 

                                     ตําแหน9ง ....................................................................... 
                            ผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการผู�ดแูลการทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการ    ((((1111)))) 
   วันท่ี ........ เดือน ............................. พ.ศ. .............. 
 

หมายเหตุ  (1) ผู�ดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  หมายถึง  ผู�บังคับบัญชา  หรือ   ผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 
   จากผู�บังคับบัญชาให�มีหน�าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  
 
 
 
 
 
 



((((แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง สบสบสบสบศศศศ....    7777))))    
แบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการแบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการแบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการแบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ        ((((สาํหรับผู�บงัคบับญัชาสาํหรับผู�บงัคบับญัชาสาํหรับผู�บงัคบับญัชาสาํหรับผู�บงัคบับญัชา))))    

กรณขียายเวลาทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ กรณขียายเวลาทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ กรณขียายเวลาทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ กรณขียายเวลาทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ         

ขยายเวลาทดลอง   ขยายเวลาทดลอง   ขยายเวลาทดลอง   ขยายเวลาทดลอง   ครั้งที ่ครั้งที ่ครั้งที ่ครั้งที ่....................................................    
วนัที่วนัที่วนัที่วนัที่    ....... ....... ....... ....... เดือนเดือนเดือนเดือน    ............................................................................. ......... ......... ......... พพพพ....ศศศศ. ............ . ............ . ............ . ............ ถงึถงึถงึถงึวนัที่วนัที่วนัที่วนัที่    ......... ......... ......... ......... เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    .................................. ...................... ...................... ...................... พพพพ....ศศศศ. .............. .............. .............. .............    

   ชื่อผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................. 
ตําแหน9ง...................................................................... งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน................................................................. 
หน9วยงาน/กลุ9ม.............................................................วิทยาลัย/คณะ/สํานัก ........................................................... 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)  ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการเป7นระยะเวลา ................... เดือน/ปa   ต้ังแต9วันท่ี ............... 
เดือน ..................................... พ.ศ. .................. ถึงวันท่ี ............. เดือน..................................... พ.ศ. ..................... 

1111. . . . ผลสัผลสัผลสัผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ    

    
    
    

รายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิ    

    

คะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงั    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มากมากมากมาก    
((((1111))))    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((2222))))    

    

เป7นไปเป7นไปเป7นไปเป7นไป    
ตามความตามความตามความตามความ    
คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    

((((3333))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((4444))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((5555))))    

 

1.1  ความสามารถในการเรียนรู�งาน 
 

                    

 

1.2  ความสามารถในการปรับใช� 
      ความรู�กับงานในหน�าท่ี 
 

                    

 

1.3  ความสําเร็จของงานท่ีได�รับ 
      มอบหมาย 
 

                    

 

1.4  ความเข�าใจเก่ียวกับกฎหมาย   
      หรือ  ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
      กับการปฏิบัติงาน  
 

                    

จดุเด9จดุเด9จดุเด9จดุเด9นนนน......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
สิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุ........................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
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2222. . . . พฤตกิรรมการพฤตกิรรมการพฤตกิรรมการพฤตกิรรมการของผู�ทดลองของผู�ทดลองของผู�ทดลองของผู�ทดลองปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิหน�าที่หน�าที่หน�าที่หน�าที่ราชการราชการราชการราชการ 

    
    

    
รายการปรายการปรายการปรายการประเมนิระเมนิระเมนิระเมนิ    

    

คะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงัคะแนนตามระดบัความคาดหวงั    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มากมากมากมาก    
((((1111))))    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((2222))))    

    

เป7นไปเป7นไปเป7นไปเป7นไป    
ตามความตามความตามความตามความ    
คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    

((((3333))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((4444))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((5555))))    

    

2222....1 1 1 1 ความประพฤติความประพฤติความประพฤติความประพฤติ    
                        - การมุ9งผลสมัฤทธ์ิของงาน 
       - การบริการท่ีด ี
       - การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
        -  การทํางานเป7นทีม  
    

                    

    

2222....2 2 2 2 ความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรม    
                        การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย9างถูกต�อง
เหมาะสม  ท้ังตามกฎหมาย  คุณธรรม  จรรยาบรรณ 
แห9งวิชาชีพ   และ จรรยาบรรณข�าราชการ  
    

                    

    

2222....3 3 3 3 การรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยั    
                     การปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสตัย�  สุจรติ  เป7นไป
ตามกฎหมาย  กฎ  หรือ  ระเบียบของทางราชการ  
การอุทิศเวลาให�แก9ข�าราชการ  การรักษาความลับของ
ทางราชการ  
    

                    

    

2222....4 4 4 4 สมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงาน    
                        การคิดวิเคราะห�   การมองภาพองค�รวม   
การสืบเสาะข�อมูล  การตรวจสอบความถูกต�อง 
ตามกระบวนงาน  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ   
สุนทรียภาพทางศิลปะ ฯลฯ  
......................................................................................
(โปรดระบุสมรรถนะเฉพาะของสายงานท่ีประเมิน)  
 

                    

จดุเด9จดุเด9จดุเด9จดุเด9นนนน......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
สิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุสิง่ทีค่วรปรับปรงุ........................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
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3333. . . . การพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    

 3.1  การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล�ว    ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 3.2  การเรียนรู�ด�วยตนเอง  ตามท่ี ก.พ. กําหนด   ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน    
         ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 3.3.  การอบรมสัมมนาร9วมกัน    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน      
                                  ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 3.4  การอบรมอ่ืนๆ ตามท่ีส9วนราชการกําหนด (ถ�ามี)     ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน    

                   ยังไม9ได�ดําเนินการ 

สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ     

1. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครั้งท่ี 1  
     เห็นควรให�รับราชการต9อไป 
     เห็นควรให�ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครั้งท่ี 2  
     เห็นควรให�ออกจากราชการ  
 เหตุผล ................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

2. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครั้งท่ี 2  
     เห็นควรให�รับราชการต9อไป 
     เห็นควรให�ออกจากราชการ  
 เหตุผล ................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

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

 

   ( .................................................................. ) 

 

                                     ตําแหน9ง ....................................................................... 
            ผู�ผู�ผู�ผู�บงัคบับัญชาบงัคบับัญชาบงัคบับัญชาบงัคบับัญชา    
   วันท่ี ........ เดือน ........................... พ.ศ. ................ 
    

    
    
    
    
    
    



((((แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง สบสบสบสบศศศศ....    8888))))    
แบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการแบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการแบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการแบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ        ((((สาํหรับคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองสาํหรับคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองสาํหรับคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองสาํหรับคณะกรรมการประเมนิผลการทดลอง

ปฏิบตัหิน�าทีร่าชการปฏิบตัหิน�าทีร่าชการปฏิบตัหิน�าทีร่าชการปฏิบตัหิน�าทีร่าชการ))))        กรณขียายเวลาทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการ กรณขียายเวลาทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการ กรณขียายเวลาทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการ กรณขียายเวลาทดลองปฏิบตัหิน�าทีร่าชการ     

ขยายขยายขยายขยายเวลาทดลอง   เวลาทดลอง   เวลาทดลอง   เวลาทดลอง   ครั้งที ่ครั้งที ่ครั้งที ่ครั้งที ่....................................................    
วนัที่วนัที่วนัที่วนัที่    ....... ....... ....... ....... เดือนเดือนเดือนเดือน.......................... .......................... .......................... .......................... พพพพ....ศศศศ. ............ . ............ . ............ . ............ ถงึวนัที่ถงึวนัที่ถงึวนัที่ถงึวนัที่    ......... ......... ......... ......... เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน......................... ......................... ......................... ......................... พพพพ....ศศศศ. ................ ................ ................ ...............    

   ชื่อผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................. 
ตําแหน9ง.................................................................. งาน/ฝJาย/กลุ9มงาน..................................................................... 
หน9วยงาน/กลุ9ม ........................................................วิทยาลยั/คณะ/สํานัก ............................................................ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)  ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการเป7นระยะเวลา ...................... เดือน/ปa  ต้ังแต9วันท่ี ............. 
เดือน ........................... พ.ศ. ...............  ถึงวันท่ี ........... เดือน ......................... พ.ศ. ....................... 

1111. . . . ผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ    

    
    
    

รายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิ    

    

    
น้าํน้าํน้าํน้าํ    

หนักหนักหนักหนัก    
((((กกกก))))    

    

คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  ((((ขขขข))))    
    

รวมรวมรวมรวม
คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    
((((กกกก    ����    ขขขข))))    

ต่าํกว9าต่าํกว9าต่าํกว9าต่าํกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มากมากมากมาก    
((((1111))))    

ต่าํต่าํต่าํต่าํกว9ากว9ากว9ากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((2222))))    

เป7นไปเป7นไปเป7นไปเป7นไป    
ตามตามตามตาม
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
((((3333))))    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((4444))))    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((5555))))    

 

1.1 ความสามารถในการเรียนรู�งาน 
 

    

25 25 25 25     
                        

1.2 ความสามารถในการปรับใช� 
      ความรู�กับงานในหน�าท่ี 

    

25252525    
                        

1.3 ความสําเร็จของงานท่ีได�รับ 
      มอบหมาย 

    

25252525    
                        

1.4 ความเข�าใจเก่ียวกับกฎหมาย   
     หรือ  ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
     กับการปฏิบัติงาน  

    

25252525    
                        

 

                                                    รวมเป7นร�อยละรวมเป7นร�อยละรวมเป7นร�อยละรวมเป7นร�อยละ    
    

100100100100    
    

                                                                                    

รวมคะแนน  รวมคะแนน  รวมคะแนน  รวมคะแนน  ((((คคคค))))    
    

    

ผลรวมคะแนนของช9อง ผลรวมคะแนนของช9อง ผลรวมคะแนนของช9อง ผลรวมคะแนนของช9อง ““““รวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนน””””        ÷ ÷ ÷ ÷ 5  5  5  5  คดิเป7นคดิเป7นคดิเป7นคดิเป7นร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ ((((งงงง))))    
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2222. . . . พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ 

    
    
    

รายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิ    

    

    
น้าํหนักน้าํหนักน้าํหนักน้าํหนัก    

((((กกกก))))    

คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  คะแนนตามระดบัความคาดหวงั  ((((ขขขข))))        
รวมรวมรวมรวม

คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    
((((กกกก    ����    ขขขข))))    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มากมากมากมาก    
((((1111))))    

    

ต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9าต่ํากว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�างค9อนข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((2222))))    

    

เป7นไปเป7นไปเป7นไปเป7นไป    
ตามตามตามตาม
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
((((3333))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
ค9อนค9อนค9อนค9อนข�างข�างข�างข�าง    
มาก มาก มาก มาก ((((4444))))    

    

สงูกว9าสงูกว9าสงูกว9าสงูกว9า    
ความความความความ    

คาดหวงัคาดหวงัคาดหวงัคาดหวงั    
มาก มาก มาก มาก ((((5555))))    

    

2222....1 1 1 1 ความประพฤต ิ ความประพฤต ิ ความประพฤต ิ ความประพฤต ิ     
                    - การมุ9งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
      - การบริการท่ีด ี
      - การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
      - การทํางานเป7นทีม    
    

    

25 25 25 25     
                        

    

2222....2 2 2 2 ความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรมความมีคณุธรรม  จรยิธรรม    
                        การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติ
อย9างถูกต�องเหมาะสม  ท้ังตามกฎหมาย  
คุณธรรม  จรรยาบรรณแห9งวิชาชีพ  
และ จรรยาข�าราชการ     
    

    

25252525    
                        

    

2222....3 3 3 3 การรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยัการรกัษาวนิยั    
                        การปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย�  
สุจรติ  เป7นไปตามกฎหมาย  กฎ  หรือ  
ระเบียบของทางราชการ  การอุทิศเวลา
ให�แก9ราชการ  การรักษาความลับของ
ทางราชการ     
    

    

25252525    
                        

    

2222....4 4 4 4 สมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงานสมรรถนะเฉพาะของสายงาน    
                        การคิดวิเคราะห�  การมองภาพ
องค�รวม  การสืบเสาะข�อมูล   
การตรวจสอบความถูกต�องตาม
กระบวนงาน   ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  
สุนทรียภาพทางศิลปะ ฯลฯ  
....................................................................... 
(โปรดระบุสมรรถนะเฉพาะท่ีประเมิน)  
  

    

25252525    
                        

 

รวมเป7นร�อยละรวมเป7นร�อยละรวมเป7นร�อยละรวมเป7นร�อยละ    
    

    

100100100100    

    

รวมคะแนน รวมคะแนน รวมคะแนน รวมคะแนน ((((คคคค))))     

    
    

ผลรวมคะแนนของช9อง ผลรวมคะแนนของช9อง ผลรวมคะแนนของช9อง ผลรวมคะแนนของช9อง ““““รวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนน””””        ÷ ÷ ÷ ÷ 5  5  5  5  คดิเป7นร�อยละ คดิเป7นร�อยละ คดิเป7นร�อยละ คดิเป7นร�อยละ ((((งงงง))))    
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3333. . . . สรุปผลการประเมนิสรุปผลการประเมนิสรุปผลการประเมนิสรุปผลการประเมนิ    

รายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิรายการประเมนิ    
ผลการประเมินผลการประเมินผลการประเมินผลการประเมิน    สรปุผลการประเมนิสรปุผลการประเมนิสรปุผลการประเมนิสรปุผลการประเมนิ    

คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    
((((คคคค))))    

ร�อยละร�อยละร�อยละร�อยละ    
((((งงงง))))    

ผ9านผ9านผ9านผ9าน    
((((สูสสููสูงกว9าร�อยละ งกว9าร�อยละ งกว9าร�อยละ งกว9าร�อยละ 60606060))))    

ไม9ผ9านไม9ผ9านไม9ผ9านไม9ผ9าน    
((((ต่ํากว9าร�อยละ ต่ํากว9าร�อยละ ต่ํากว9าร�อยละ ต่ํากว9าร�อยละ 60606060))))    

3333....1   1   1   1   ผลสมัฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการผลสมัฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการผลสมัฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการผลสมัฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    
    

3333....2 2 2 2 พฤติกรรมของผู�ทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการพฤติกรรมของผู�ทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการพฤติกรรมของผู�ทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการพฤติกรรมของผู�ทดลองปฏบิตัิหน�าทีร่าชการ    
    

4444. . . . การพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการพฒันาผู�ทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    

 4.1  การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล�ว    ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 4.2  การเรียนรู�ด�วยตนเอง  ตามท่ี ก.พ. กําหนด   ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน    
         ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 4.3. การอบรมสัมมนาร9วมกัน    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน      
                              ยังไม9ได�ดําเนินการ 
 4.4  การอบรมอ่ืนๆ ตามท่ีส9วนราชการกําหนด (ถ�ามี)    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน            
                                                                                                                                  ยังไม9ได�ดําเนินการ 
สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ     

1. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครั้งท่ี 1  
     เห็นควรให�รับราชการต9อไป 
     เห็นควรให�ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครั้งท่ี 2  
     เห็นควรให�ออกจากราชการ  
 เหตุผล ................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

2. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครั้งท่ี 2  
     เห็นควรให�รับราชการต9อไป 
     เห็นควรให�ออกจากราชการ  
 เหตุผล ................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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  (ลงชื่อ) ..................................................................            (ลงชื่อ) .................................................................... 

 

                              ( .............................................................. )                   ( ................................................................. ) 

 

ตําแหน9ง .................................................................. ตําแหน9ง .................................................................... 
        กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ 
    วันท่ี ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..............      วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .............. 

    
    

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

 

  ( ............................................................... )   

                               ตําแหน9ง ...................................................................  
  ประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการ    
            วันท่ี ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..............  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
    
    
    
    
    



((((แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง แบบทดลอง สบสบสบสบศศศศ....    9999))))    
แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิหน�าที่ราชการ  แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิหน�าที่ราชการ  แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิหน�าที่ราชการ  แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิหน�าที่ราชการ  ((((สาํหรบัประธานกรรมการสาํหรบัประธานกรรมการสาํหรบัประธานกรรมการสาํหรบัประธานกรรมการ))))    

กรณขียายเวลาการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการกรณขียายเวลาการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการกรณขียายเวลาการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการกรณขียายเวลาการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ    
ขยายเวลาทดลอง   ครั้งที ่ขยายเวลาทดลอง   ครั้งที ่ขยายเวลาทดลอง   ครั้งที ่ขยายเวลาทดลอง   ครั้งที ่.........  .........  .........  .........   

ระหว9าง วนัที่ระหว9าง วนัที่ระหว9าง วนัที่ระหว9าง วนัที่    ......... ......... ......... ......... เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน........................ ........................ ........................ ........................ พพพพ....ศศศศ. ............ . ............ . ............ . ............ ถงึวนัที่ถงึวนัที่ถงึวนัที่ถงึวนัที่    ......... ......... ......... ......... เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    ....................... ....................... ....................... ....................... พพพพ....ศศศศ. .............. .............. .............. .............    

 

การพฒันาข�าราชการทีอ่ยู9ระหว9างทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการการพฒันาข�าราชการทีอ่ยู9ระหว9างทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการการพฒันาข�าราชการทีอ่ยู9ระหว9างทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการการพฒันาข�าราชการทีอ่ยู9ระหว9างทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ 
- การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล�ว    ยังไม9ได�ดําเนินการ 
- การเรียนรู�ด�วยตนเอง  ตามท่ี ก.พ. กําหนด          ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน    
                        ยังไม9ได�ดําเนินการ 
- การอบรมสัมมนาร9วมกัน    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน      
                              ยังไม9ได�ดําเนินการ 
- การอบรมอ่ืนๆ ตามท่ีส9วนราชการกําหนด (ถ�ามี)    ดําเนินการแล�ว   � ผ9าน   � ไม9ผ9าน            
                              ยังไม9ได�ดําเนินการ 

สรปุผล  การประเมนิผลกสรปุผล  การประเมนิผลกสรปุผล  การประเมนิผลกสรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ ารทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ ารทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ ารทดลองปฏบิตัหิน�าที่ราชการ     

1. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครั้งท่ี 1  
     เห็นควรให�รับราชการต9อไป 
     เห็นควรให�ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครั้งท่ี 2  
     เห็นควรให�ออกจากราชการ  
 เหตุผล ................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
2. ครบกําหนดขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ครั้งท่ี 2  
     เห็นควรให�รับราชการต9อไป 
     เห็นควรให�ออกจากราชการ  
 เหตุผล ................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
 

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

 

( ................................................................ ) 

 

                                                                        ตําแหน9ง .................................................................... 
                                            ประธานกรรมการประเมินผลประธานกรรมการประเมินผลประธานกรรมการประเมินผลประธานกรรมการประเมินผล    

                        การทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการการทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ    
    วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .............. 
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ความเหน็ของผู�มอีํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา ความเหน็ของผู�มอีํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา ความเหน็ของผู�มอีํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา ความเหน็ของผู�มอีํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 6666        แห9งพระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑติแห9งพระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑติแห9งพระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑติแห9งพระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑติพฒันศลิป)พฒันศลิป)พฒันศลิป)พฒันศลิป)    
โดยอธกิารบดสีถาบนับัณฑติพฒันศลิป)โดยอธกิารบดสีถาบนับัณฑติพฒันศลิป)โดยอธกิารบดสีถาบนับัณฑติพฒันศลิป)โดยอธกิารบดสีถาบนับัณฑติพฒันศลิป)    
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................    
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................    
....................................................................................................................................................................................    

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

 

                                                                                  ( ................................................................ ) 

 

                                                                       ตําแหน9ง .................................................................... 

 

   วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


