ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิเทศสัมพันธ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล พัฒนามาตรฐานงาน การติดต่อประสานงาน
กับองค์การโลก องค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยชานัญพิเศษต่างๆ
ตลอดจนการแปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่ง ดังนี้
นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับปฏิบตั ิการ
นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับชานาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับชานาญการพิเศษ
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเทศสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล พั ฒนามาตรฐานงาน ในงานด้าน
วิเ ทศสัม พัน ธ์ การตัด สิน ใจอยู่ ภ ายใต้ก ารกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติง านอื่น ตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ร่า งโต้ต อบหนัง สือ เป็น ภาษาต่า งประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศ และ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กาหนด
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับการขอความร่วมมือจากต่างประเทศ
ในเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดสัมมนาและ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์
อันดีและการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมและบุคลากรประเภทอื่นให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
และความสามารถเพิ่มขึ้น
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ รวมรวบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบในการพัฒนาระบบงานล่ามของ
สานักงานศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
1.4 จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการเจรจา การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนให้การเจรจา การประชุมบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.5 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทาบันทึก สรุปรายงานการ
ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนาเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบถึงความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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1.6 ปฏิบัติห น้ าที่ล่าม เพื่อสนั บสนุนการดาเนินงานของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.7 ดาเนินการเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุน
ให้การดาเนินงานของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานั กงานศาลยุติธรรมบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรื อโครงการตามที่ ได้ รั บมอบหมาย เพื่ อให้ การด าเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์
ที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับ หน่ วยงานหรือองค์การระหว่า งประเทศตามที่ ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
3.2 ประสานการท างานกั บที มงาน โครงการ หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
องค์การระหว่า งประเทศในกระบวนการทางานตามที่ไ ด้รับมอบหมาย เพื่อ ให้การดาเนิน งาน
ในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ประสานงานกับ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งทั้ง ภายในประเทศและในต่า งประเทศ
เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางไปประชุม สัมมนาในต่างประเทศของผู้บริหาร คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาและชี้แ จงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติด ต่อ เพื่อให้
ผู้ที่มาติดต่อได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้อง
4.2 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ศ. กาหนดว่าใช้เป็นคุ ณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ภาษาต่างประเทศ
1.1.2 มีความรู้ด้านการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.1.3 มีความรู้เฉพาะด้านวิเทศสัมพันธ์
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเทศสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานทางวิเทศสัมพันธ์
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงเกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในงานทางวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน อาทิ งานร่าง โต้ตอบ
หนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การประชุม สัมมนา
ทุนการศึ กษา โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้ างความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนงานทาง
วิเทศสัมพันธ์ด้านอื่น เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงานต่างๆ ในงานทางวิเทศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เพื่อให้ การดาเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม
ที่กาหนด
1.3 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบงานล่ า มให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การพิ จ ารณา
พิพากษาคดีของผู้พิพากษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ติด ตามความเคลื่อ นไหวของข้อ มูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแนวทางการจัดทาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ และเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนงานและโครงการในอนาคต
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1.5 ติดตามประเมินผลความร่วมมือกับต่างประเทศในงานด้านต่างๆ โดยจัดทารายงาน
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอผลการดาเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชา
1.6 ปฏิบัติหน้าที่ล่าม และกากับดูแลเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคลจาก
ต่างประเทศในภารกิจที่มีความสาคัญ เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของสานักงานศาลยุติธรรม
และหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรื อโครงการตามที่ ได้ รั บมอบหมาย เพื่ อให้ การด าเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์
ที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่ว ยงานหรือองค์การระหว่า งประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรม
3.2 ประสานการท างานกั บที มงาน โครงการ หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาแก่สมาชิก
ในทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ประสานงานกับ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งทั้ง ภายในประเทศและในต่า งประเทศ
เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางไปประชุม สัมมนาในต่างประเทศของผู้บริหาร คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึก ษาและชี้แ จงข้อ มูล ด้า นการต่า งประเทศแก่ บุค คลหรือ หน่ว ยงาน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ
ของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติราชการ
4.4 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

๘

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลด
เป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือ
ข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
2.3 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

๙

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ภาษาต่างประเทศ
1.1.2 มีความรู้ด้านการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.1.3 มีความรู้เฉพาะด้านวิเทศสัมพันธ์
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเทศสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงมากในงานทางวิเทศสัมพันธ์
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงมากเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่หลากหลายในงานทางวิเทศสัมพันธ์ ที่มีขอบเขต
เนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยต้องริเริ่ม ยกเลิก หรือ
กาหนดขั้นตอนการทางาน ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกากับ ตรวจสอบ
การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ กากับ แนะนา ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน ในงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านต่างๆ การศึกษา ฝึกอบรม โครงการ ตลอดจนงานทางวิเทศสัมพันธ์ด้านอื่น
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2.ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการกากับ ตรวจสอบ เสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงาน
ต่างๆ ในงานทางวิเทศสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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1.3 ติดตามประเมิ นผลและรายงานผลการปฏิ บั ติตามมติ ของที่ ประชุ ม คณะกรรมการ
หรือผลการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ
การศึก ษาและฝึก อบรมในต่า งประเทศ ตลอดจนงานทางวิเ ทศสัม พันธ์ด้านอื่น โดยมีบทบาท
ในการเสนอความเห็น แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยสั่งการ
ของผู้บริหารต่อไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหว
ของข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม เพื่อจัดทาข้อเสนอ หลักเกณฑ์ ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน มาตรฐานงาน
เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ และงานทางวิเทศสัมพันธ์อื่น เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานในความรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานและเจรจากับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
3.2 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อชี้แจง
แลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะแนวทาง เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในด้านต่างๆ ของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3.3 ประสานการท างานกั บที มงาน โครงการ หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจสมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิด ความร่ว มมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจ ของศาลยุติธ รรมและสานักงานศาลยุติธรรม
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.4 ประสานงานกับ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งทั้ง ภายในประเทศและในต่า งประเทศ
เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางไปประชุม สัมมนาในต่างประเทศของผู้บริหาร คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึก ษาและชี้แ จงข้อ มูล ด้า นการต่า งประเทศแก่ บุค คลหรือ หน่ว ยงาน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ
ที่มีความสาคัญของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม

๑๒

4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาและพัฒนางานวิชาการทางด้ านความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ
และงานทางวิเทศสัมพันธ์อื่น ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน
4.4 เป็นวิทยากร เผยแพร่ความรู้ ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างประเทศ
แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาให้เกิดความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติราชการ
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

๑๓

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ

๑๔

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ภาษาต่างประเทศ
1.1.2 มีความรู้ด้านการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.1.3 มีความรู้เฉพาะด้านวิเทศสัมพันธ์
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.1.5 มีความสามารถในการวางแผนงาน และการประเมินผล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

