
 
 

 

(สําเนา) 

ประกาศสํานักงานศาลยุตธิรรม 
เรื่อง  รบัสมัครสอบแขงขนัเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ในตําแหนงนกัทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 
 
  ดวยคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบใหสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงระเบียบ
คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม วาดวยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม           
พ.ศ. ๒๕๔๔ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี  นร ๑๐๐๔/ว ๑๗  ลงวัน ท่ี  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖              
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ     
โดยมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๑. ตาํแหนงทีจ่ะบรรจแุละแตงตัง้ เงนิเดอืนทีจ่ะไดรบั และจาํนวนตาํแหนงวางครัง้แรก   
 - ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 1๕,๐๐๐ – 1๖,๕๐๐ บาท 
(ปริญญาตรี)  
 - จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก ๖ อัตรา 

๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้

๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
        ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
(๓) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขดวยความบรสุิทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะตองหาม 
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เปนผูอยูในระหวาง… 



 
 

(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอนัดีจนเปนที่รงัเกียจของสังคม 
(๕) เปนกรรมการหรือผู ดํ ารงตํ าแหน ง ท่ี รับ ผิดชอบในการบริหาร        

พรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) เปนบคุคลลมละลาย 
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น  
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ 
ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. 

(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.ศ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณี          
มีลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และ      
ในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และ
ตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี 

สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจให       
เขาสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร        
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

(๑) ไดรับปริญญาตรหีรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
รัฐศาสตร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชา
พาณิชยศาสตร สาขาวิชาบรหิารธรุกิจ สาขาวิชาการจัดการ และ 

(๒) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี             
ขึ้นไป และเปนผูขึ้นทะเบียนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

๔. การรับสมัครสอบ 
๔.๑ ผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบแขงขัน สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต 

ตั้งแตวนัที ่๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวนัที ่๗ กันยายน ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ไมเวนวันหยุดราชการ      โดย
เขาไปท่ี www.ojoc.coj.go.th/exam แลวปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกําหนด ดังนี้  

(๑) กรอกขอความใหถูกตอง… 

 
 

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


 
 

 (๑) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกําหนด ระบบ  
จะกาํหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 
 (๒) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงใน Diskette 
       กรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงใน Diskette ใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งที่สมบูรณแลวได 
 (๓) นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทย   
ทุกสาขาทั่วประเทศ ไดตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ภายในเวลา    ทํา
การของธนาคาร การรับสมัครสอบแขงขันจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดมีการชําระคาธรรมเนียม    ในการ
สมัครสอบแขงขันเรียบรอยแลวเทานั้น 
 (๔) หากมีเหตุขัดของไมสามารถสมัครทางอินเตอรเน็ตท่ัวไปได ผูสมัครสามารถ
เดินทางมาสมัครไดท่ีสํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม ชั้น ๓ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)     
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือสมัครผานอินเตอรเน็ตของสํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม ตามวันท่ีกําหนด 
ในวันและเวลาราชการ 

๔.๒ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึง่ประกอบดวย 
(๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท  
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน ๓๐ บาท  
    คาธรรมเนยีมจะไมจายคนืใหไมวากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

๔.๓ ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับหมายเลขผูชําระคาธรรมเนียมสอบ 
สวนเลขประจําตัวสอบ สํานักงานศาลยุติธรรมจะกําหนดใหภายหลัง 
     ๔.๔ ใหผูสมัครพิมพใบสมัครเพื่อนําไปใชเปนหลักฐานในการเขาสอบ โดยใหผูสมัคร
เขาไปที่ www.ojoc.coj.go.th/exam เพ่ือพิมพใบสมัคร และใชปุมคนหารายชื่อผูเขารับการสอบพรอมกรอก
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน แลวพิมพใบสมัครท่ีระบุเลขประจําตัวสอบ ซึ่งจะมีเฉพาะผูที่ชําระ
คาธรรมเนียมในการสมคัรสอบภายในเวลาท่ีกําหนดเทานั้น 

๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
๕.๑ ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
๕.๒ ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ ๓.๒ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ และหากปรากฏภายหลังวาผูสมัคร
สอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน จะถือวาผูสมัครสอบแขงขันรายนั้น
เปนผูขาดคุณสมบัติและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการในตําแหนงที่สมัครสอบ 

/๕.๓ การสมัครสอบ… 

 
 



 
 

๕.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ และ
รับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  

๕.๔ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตาม
ความเปนจริง พรอมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมคัรสอบแขงขนั ใหถูกตองครบถวนตามประกาศนี้ ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผูสมัครสอบนํามาย่ืนไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานศาลยุติธรรมจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และสํานักงานศาลยุติธรรมจะไมประกาศขึ้นบัญชีผูท่ีขาดคุณสมบัติ
ดังกลาว และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๖. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
สํานักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ

เกี ่ยวก ับการสอบ  ณ สําน ักคณะกรรมการข าราชการศาลยุต ิธรรม สําน ักงานศาลยุต ิธรรม  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งทางเว็บไซต www.ojoc.coj.go.th และ  www.ojoc.coj.go.th/exam 

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน มี ๒ ภาค ดังนี้ 
7.๑ ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 2๐๐ คะแนน) 
      ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนตามท่ีได

กําหนดไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

7.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ตามท่ีไดกําหนดไวในรายละเอียดแนบทาย

ประกาศนี้ 
ทั้งนี้ กําหนดใหทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) 

กอนและตองสอบไดคะแนนตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะเปนผูมีสิทธิเขาสอบ               ภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค.) โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม     กับ
ตําแหนง (ภาค ค.) ในภายหลัง ณ สํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งทางเว็บไซต www.ojoc.coj.go.th และ  www.ojoc.coj.go.th/exam 

๘. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ

ตําแหนงโดยจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และตองเปนผูสอบผานภาคความเหมาะสมกับตําแหนงโดย
จะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐  

/๙. การขึน้บญัช.ี.. 

 
 

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


 
 

๙. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 

 9.1  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีเฉพาะผูท่ีสอบผานการสอบแขงขัน
เพ่ือวัดความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงและความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีไดย่ืนหนังสือรับรองผล    
การสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะ
กําหนดใหสงในภายหลัง 

9.2  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(ภาค ค.) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) เทากัน  
ใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
ถายังคงไดคะแนนเทากันอีก ใหบุคคลที่ชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบกอนเปนผูอยูในลําดับ        
ที่สูงกวา ถาเวลาในการชําระเงินยังคงเทากันอีกใหบุคคลที่สมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

9.3  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวัน   
ขึ้นบัญชี แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบ
แขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

๑๐. การบรรจุและแตงตั้ง 
๑0.๑ ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขนัได 

โดยไดรับเงินเดอืนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามท่ีระบุไวในขอ ๑ 
๑0.๒ สํานักงานศาลยุติธรรมไมประสงคจะรับโอนผูที่เปนขาราชการหรือพนักงานของ

รัฐทุกประเภทท่ีมีความประสงคจะโอนโดยผลการสอบแขงขัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                  (ลงชื่อ)    ภัทรศกัดิ์ วรรณแสง 
 

     (นายภัทรศกัดิ ์วรรณแสง) 
                                             เลขาธกิารสํานักงานศาลยุติธรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
(ลงชื่อ)    สมจิต บวัศรียอด 

(นางสาวสมจิต บัวศรียอด) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 

 
 
 

สมจิต  คดั/ทาน 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

เอกสารแนบทายประกาศ 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัติาํแหนงนกัทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร 

  หนาทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ        
มีลักษณะงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล วิจัย พัฒนามาตรฐานงาน
เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การตัดสินใจอยูภายใตการกํากับ แนะนํา และ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้
  1. ดานการปฏบิตักิาร 
     1.๑ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใชประกอบการ
วางระบบ การจัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน        
ศาลยุติธรรม 
     ๑.2 ศึกษา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหงาน เพ่ือใชประกอบการวางแผนอัตรากําลัง 
การกําหนดตําแหนงและคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของสํานักงาน 
ศาลยุติธรรมและหนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุตธิรรม 
     ๑.3 ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร      
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในตําแหนงตางๆ ในสํานักงานศาลยุติธรรมและหนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม 
      ๑.๔ ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล และดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดความตองการ
และความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในสายอาชีพ การจัดหลักสูตร 
และการถายทอดความรู การจัดสรรทุนการศึกษา การดูแลนักเรียนทุนในตางประเทศ รวมท้ังการวางแผน
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝกอบรม เพ่ือ
พัฒนาและเตรียมความพรอมใหขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม ขาราชการศาลยุติธรรมและบุคลากร
ประเภทอื่นมีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามภารกิจ    
ในปจจุบันและในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๑.๕ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ การประเมินบุคคล
เพ่ือเล่ือนระดับ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารคาตอบแทน การโอนและการยาย         
การสับเปล่ียนหมุนเวียน การเสริมสรางแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการ เปนตน 
 
 

/๑.๖ ศกึษา วิเคราะห… 

 
 



 
 

 
 ๑.๖ ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ท่ีทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกตใช   
ในการวิเคราะหและประมวลผล เพ่ือการนําเสนอหลักเกณฑ แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ 
วิธีการ บริหารจัดการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ 
 ๑.๗ ชวยดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดําเนินการ    
ดานวินัยของขาราชการตุลาการ เพ่ือความโปรงใส ถูกตอง และยุติธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
 ๑.๘ จัดเตรียมเอกสารขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการพิจารณาดานการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในการประชุมคณะกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะตางๆ เพ่ือสนับสนุน
ใหการประชมุพิจารณาเรื่องตางๆ บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนด  

  2. ดานการวางแผน  
วางแผนการทํางานในความรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด และสอดคลอง
กับนโยบายและเปาหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม 

 
3. ดานการประสานงาน 

 ๓.๑ ประสานงานกับหนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก องคกร หรือบุคคล         
ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีครบถวน และเปนประโยชนในการดําเนินงาน
ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบ 

๓.๒ ประสานการทํางานกับทีมงาน โครงการ หนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก    
ในกระบวนการทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานในดานตางๆ ของหนวยงานบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 
  4. ดานการบริการ  
     ๔.๑ ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอคําถามแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ 
พนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ในความรับผิดชอบในเบือ้งตน เพ่ือใหผูสอบถามไดรับทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชนสําหรบั
การดําเนินการที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง 
     ๔.๒ ใหบริการขอมูลเกีย่วกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน
การวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ศาลยุติธรรม 
     ๔.๓ รวมจัดสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบตัิราชการของหนวยงาน 
 

/ภาคความรูความสามารถ… 
 

 
 



 
 

 
ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตาํแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ภาค ข)  

ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย 
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังตอไปนี้ 

ก. ความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติราชการ 
    (๑)  พระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการศาลยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
    (๒)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข. ความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
    (๑)  ความรูหลักการบรหิารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม  
    (๒)  ความรูเกี่ยวกับโครงสรางและแผนอัตรากําลัง  
    (๓)  ความรูเกี่ยวกับการประเมินผลบุคคล 
    (๔)  ความรูเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผล   
    (๕)  ความรูเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมและประเมินความจําเปนในการฝกอบรม 
    (๖)  ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือมติ ท่ีใชในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศกึษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ 
อาจใชวิธีการอื่นใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชนใน
การปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม และส่ิงแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเปนของ
ตําแหนง 

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