ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล วิจัย พัฒนามาตรฐานงานเกี่ ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ
การวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล
การกาหนดตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และแต่งตั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้าง
แรงจูง ใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้ม ครอง
ระบบคุณธรรม การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่ง ดังนี้
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบตั ิการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชานาญการพิเศษ
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล วิจัย พัฒนามาตรฐานงานเกี่ยวกับ
การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการ
วางระบบ การจัดทามาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
ศาลยุติธรรม
1.2 ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนอัตรากาลัง
การกาหนดตาแหน่งและค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ ของสานักงาน
ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
1.3 ศึก ษา วิเ คราะห์ และดาเนิน การเกี่ย วกับ กระบวนการสรรหาและเลือ กสรร
เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง บุค คลผู้มีค วามรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่เ หมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในตาแหน่งต่างๆ ในสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
1.4 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดความต้องการ
และความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การจัดหลักสูตร
และการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา การดูแลนักเรียนทุนในต่างประเทศ รวมทั้ง
การวางแผนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทรัพ ยากรบุคคล แผนการจัด สรรทุ นการศึกษา
และการฝึก อบรม เพื ่อ พัฒ นาและเตรีย มความพร้อ มให้ข ้า ราชการตุล าการศาลยุต ิธ รรม
ข้าราชการศาลยุติธรรมและบุคลากรประเภทอื่นมี ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามภารกิจในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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1.5 ศึก ษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ ประกอบการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ การประเมิน
บุคคลเพื่อเลื่อนระดับ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน การโอนและการย้าย
การสับเปลี่ยนหมุนเวียน การเสริมสร้างแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการ เป็นต้น
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการ
บริหารจัดการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ
1.7 ช่วยดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดาเนินการด้าน
วินัยของข้าราชการตุลาการ เพื่อความโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
1.8 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการพิจารณาด้านการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในการประชุมคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้
การประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด และสอดคล้อ งกับ นโยบายและเป้า หมายการบริห ารราชการของศาลยุติธ รรมและ
สานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3.2 ประสานการท างานกั บที มงาน โครงการ หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
ในกระบวนการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในความรับผิดชอบในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
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4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
การวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรม
4.3 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

๕

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ศ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานบุคคลของสานักงานศาลยุติธรรม
1.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและแผนอัตรากาลังและการวิเคราะห์ตาแหน่ง
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลบุคคล
1.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลบุคคล
1.1.6 มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผล
1.1.7 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชุม
1.1.8 มีความสามารถในการจัดฝึกอบรมและประเมินความจาเป็นในการฝึกอบรม
1.1.9 มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและจัดทาแผนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในด้านการบริหารหรือ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูง เกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในด้านการบริห าร
หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการในด้าน
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ให้ ค าปรึ กษา เสนอแนะแนวทางการด าเนิ นงาน การจัดท าแผนงานและโครงการ
ให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงานต่างๆ ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง
กับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.3 ศึก ษา วิเ คราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน ผล เกี่ย วกับ การบริห ารหรือ การพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
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1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการสร้างและพัฒนา วิธีการและเครื่องมือเกี่ยวกับการวัด
และประเมินต่างๆ อาทิ การประเมินค่างานของตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมิน
คุณสมบัติและผลงานบุคคล การประเมินสมรรถนะของบุคคล เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานศาลยุติธรรม
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอ และดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบายหรือการตัดสินใจ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากาลัง การกาหนด
ตาแหน่งและค่าตอบแทน การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ
ปริมาณงาน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์
วิธีการ แนวทางเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งต่างๆ ในสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอเกี่ยวกับการกาหนดความ
ต้องการและความจาเป็น ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา การดูแลนักเรียนทุนในต่างประเทศ
รวมทั้งการวางแผนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้ ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการ
ศาลยุติธรรม และบุคลากรประเภทอื่น มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติราชการตามภารกิจในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.9 ศึก ษา วิ เ คราะห์ สรุ ป รายงาน จั ด ท าข้ อ เสนอการปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
แนวทางเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นธรรม อาทิ
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน การโอน
และการย้าย การสับเปลี่ยนหมุนเวียน การเสริมสร้างแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการ เป็นต้น
1.10 ช่วยดาเนินการในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดาเนินการด้านวินัยของ
ข้าราชการตุลาการ เพื่อความโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการ
บริหารจัดการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
3.2 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางในด้านการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ แนวทาง หรือเทคนิคในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม ประชาชน หรือผู้สนใจทั่วไป
4.4 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลด
เป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2
หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
2.3 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานบุคคลของสานักงานศาลยุติธรรม
1.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและแผนอัตรากาลังและการวิเคราะห์ตาแหน่ง
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลบุคคล
1.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลบุคคล
1.1.6 มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผล
1.1.7 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชุม
1.1.8 มีความสามารถในการจัดฝึกอบรมและประเมินความจาเป็นในการฝึกอบรม
1.1.9 มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและจัด ทาแผนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงมากในด้านการบริหาร
หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงมากเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่หลากหลายในด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
โดยต้องริเริ่ม ยกเลิก หรือกาหนดขั้นตอนการทางาน ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์
ในการกากับ ตรวจสอบ การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กาหนดปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ กากับ แนะนา ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในด้าน
การบริ ห ารและการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล ที่ ต้อ งรั บผิ ด ชอบในฐานะหัว หน้ างาน เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานของหน่วยงานในการเสนอแนะการกาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เกี่ยวกับ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการกากับ ตรวจสอบ เสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงาน
ต่างๆ ในด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน้าที่ที่หลากหลาย เพื่อให้การดาเนินงาน
ของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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1.3 จัดทา ปรับปรุงข้อเสนอ แนวทาง กาหนดประเด็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ การวางแผนอัตรากาลัง การกาหนดตาแหน่งและ
ค่าตอบแทน การสรรหาและเลือกสรร การบริหารผลการปฏิบัติราชการ การพัฒนาศักยภาพบุคคล
การสร้างและพัฒนาวิธีการและเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ การเสริมสร้างแรงจูงใจ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เพื่อให้มีหรือพัฒนา
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรั พยากรบุคคลของสานักงานศาลยุติธรรม
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสานักงานศาลยุติธรรมกับหน่วยงานต่างๆ
1.5 กากับ ดูแ ลการดาเนิ นการจั ด ประชุ มคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิ
คณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การประชุมพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประชุม
1.6 ช่วยดาเนินการในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดาเนินการด้านวินัยของ
ข้าราชการตุลาการ เพื่อความโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
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 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
3.2 เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมวินิจฉัย
ปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของระบบงานด้านการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินการของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
3.3 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จู งใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.4 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทาง เทคนิค ในงาน
ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และสนับสนุนงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดท าและพั ฒนางานวิ ชาการในด้ านการบริหารและการพัฒนาทรั พยากรบุ คคล
ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่
เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.4 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 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. ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานบุคคลของสานักงานศาลยุติธรรม
1.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและแผนอัตรากาลังและการวิเคราะห์ตาแหน่ง
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลบุคคล
1.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลบุคคล
1.1.6 มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผล
1.1.7 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชุม
1.1.8 มีความสามารถในการจัดฝึกอบรมและประเมินความจาเป็นในการฝึกอบรม
1.1.9 มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและจัด ทาแผนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.1.10 มีความสามารถในการวางแผนงานและการประเมินผล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

