
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกาศส านักงานศาลยุตธิรรม 
เรื่อง  รบัสมัครสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ 
 
  ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ มอบหมายให้ส านักงานศาลยุติธรรมด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔          
ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของส านักงานศาลยตุธิรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง เงินเดือนที่จะได้รับ และจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก   
 -  ต าแหนง่นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ อัตราเงนิเดือน 11,680 - 12,850 บาท 
และได้รบัเงนิเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงนิเดือนอกีจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นหา้พันบาท 
 - จ านวนต าแหน่งวา่งครั้งแรก 3 อัตรา 

๒. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ปฏบิัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน

การท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัรสอบ 
๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะต้องห้ำม 
(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
 

/(๓) เป็นผู้… 



- ๒ - 
 

 

 

(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเปน็ที่รงัเกียจของสังคม 
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค

การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบคุคลล้มละลาย 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น  
(๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. 

(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.ศ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณี
มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่
เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้       
เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร        
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งดังนี้  
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (เป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ว่าเป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง
คอมพิวเตอร์) 

๔. กำรรับสมัครสอบ 
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2๑ มีนำคม 

๒๕๕๖ ถึ งวันที่  11 เมษำยน ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่ วโมง ไม่ เว้ นวันหยุดราชการ โดยเข้ าไปที่ 
www.ojoc.coj.go.th/exam แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ดังนี้  

 
 

/(๑) กรอกข้อความ… 
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 (๑) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ระบบ
จะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
 (๒) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จ านวน ๑ แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงใน Diskette 
 กรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงใน Diskette ใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งที่สมบูรณ์แล้วได้ 

๔.๒ น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ บจม. ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 2๑ มีนำคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ 12 เมษำยน ๒๕๕๖ ภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๓๓๐ บาท ซึง่ประกอบดว้ย 
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน ๓๐๐ บาท  
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมคา่บริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน ๓๐ บาท  
ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

๔.๔ ผู้สมัครที่ช ำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบ โดยจะ
ก ำหนดเลขประจ ำตัวสอบ ตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ 

๔.๕ ก่อนวันที่เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ให้ผู้สมัครสอบ 
เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th/exam เพ่ือพิมพ์ใบสมัคร ส าหรับใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ                    
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยใช้ปุ่มค้นหารายชื่อผู้เข้าสอบ พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน แล้วพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจ าตัวสอบ ซึ่งจะมีเฉพาะผู้ที่ช าระธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

๕. เงื่อนไขกำรสมัครสอบ 
๕.๑ ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 11 เมษำยน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

๕.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  

 
 
 

/๕.๔ ผู้สมัครสอบ... 
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๕.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ      
ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบส านักงานศาลยุติธรรมจะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ 

๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับกำรสอบ 
ส านักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบ ณ ส านักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม อาคารราชบรุี
ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทาง
เว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th/exam 

๗. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๓ ภาค ดังนี้ 
7.1 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
๑ วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

(1) ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์

เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ 
(2) ความสามารถด้านเหตุผล 
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า ข้อความ 

หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือ
แบบจ าลองต่างๆ 

๒ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
(1) ความเข้าใจภาษา 
ทดสอบความสามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจกับบทความ หรือ

ข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ 
และตีความด้วย 

(2) การใช้ภาษา 
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า  การเขียนประโยค         

ได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 
 
 
 
 

/7.2 ภาคความรู ้
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7.2 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
(๑) วิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (150 คะแนน) 
 - ความรู้เรื่องระบบเครือข่าย (Network) 
 - ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์ 
(2) วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ (50 คะแนน) 
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 - พระราชบัญญัติว่าด้วยกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 - ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการด ารงตนเป็นข้าราชการ 
รวมถึงสมรรถนะในงำน ซึ่งประกอบด้วย 
๑. กำรคิดวิเครำะห์ : การท าความเข้าใจสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม ประเด็น

ปัญหา แนวคิด หลักทฤษฎี ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเป็น
ส่วนย่อยๆหรือวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงการจัดหมวดหมู่ของปัญหาหรือสถานการณ์อย่างเป็นระบบ 
สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงสถานการณ์แนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. กำรด ำเนินกำรเชิงรุก : การวางแผนท างานล่วงหน้าก่อนเสมอ ตลอดจนการ
คิดริเริ่มน าระบบงาน และวิธีการท างานใหม่ๆมาใช้ในหน่วยงาน รวมทั้งการกระตุ้นจูงใจและผลักดันให้
บุคลากรในหน่วยงานวางแผน และปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างานใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิม          
เพื่อเป้าหมายการท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓. ควำมถูกต้องของงำน : ความเข้าใจ และการปฏิบัติงานได้ตามแนวทางที่
ก าหนด ตลอดจนความพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนและลดข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมทั้งความพยายามให้เกิดความชัดเจนขึ้นในบทบาทหน้าที่ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนปฏิบัติ
ต่างๆ และการคิดค้นหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

7.3 ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

 
 

/ทั้งนี้ ก าหนด... 
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ทั้งนี้ ก าหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน โดยต้องสอบผ่านทั้ง ๒ ภาค และต้องสอบได้คะแนนใน     
แต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค.) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ในภายหลัง         
ณ ส านักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์          
(อาคาร A) ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์  
www.ojoc.coj.go.th/exam 

๘. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.)  
๘.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ     

ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน ๑ ป ีขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน  
๘.๒ ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ

ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  
จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ 
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 11 เมษำยน ๒๕๕๖  

๘.๓ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบบั 
๘.๔ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณี 

ชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ 
๘.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม

ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส ำเนำถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ 
และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 

๙. เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๖๐ 
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http://www.ojoc.coj.go.th/exam


- ๗ - 
 

 

 

๑๐. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหนง่ 
(ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน  
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้บุคคลที่สมัครและช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบก่อนอยู่ในล าดับที่
สูงกว่า 

๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วัน   
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑๑. กำรบรรจุและแต่งต้ัง 
๑๑.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขัน

ได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ 
๑๑.๒ ส านักงานศาลยุติธรรมไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของ

รัฐทุกประเภท 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่    14     มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
       (นายวิทยา  ทิพย์เนตร) 
                  รองเลขาธกิาร รักษาราชการแทน 
                   เลขาธิการส านกังานศาลยุตธิรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรศรี ร่าง/พิมพ/์ทาน 
.........................ตรวจ ส ำเนำถูกต้อง 

(ลงช่ือ)    พรศรี ศรีษะเกต ุ
พรศรี ศรีษะเกต ุ

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
พรศรี   คัดทำน 

(ลงชื่อ)     วิทยา  ทิพย์เนตร 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอรป์ฏิบัติกำร 

 
 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
    (1) ติดตั้งและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ตลอดจน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานในส านักงานศาลยุติธรรม 
    (2) ตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษา และส ารองข้อมูลในระบบฐานข้อมูล  
    (3) เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง เพื่อให้ระบบงาน
คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ตามความต้องการที่ได้ออกแบบไว้ 
    (4) ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของศาลยุติธรรม
และส านักงานศาลยุติธรรม เพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ
ของศาลยุติธรรมและส านักงานศาลยุติธรรม 
    (5) ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงาน
ประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงานในส านักงานศาลยุติธรรม 
 

 2. ด้ำนกำรวำงแผน  
    วางแผนและก าหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 3. ด้ำนกำรประสำนงำน  
     ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 

 4. ด้ำนกำรบริกำร  
    (1) จัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 
    (2) ให้ค าปรึกษาและแนะน าการน าระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมและส านักงานศาลยุติธรรม  
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

**************************** 


