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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปัญหาและ
อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม   
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 9 คน ผลการวิจัย
พบว่า กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กระบวนการ คือ 
กระบวนการก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกระบวนการหลังประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  
ซึ่งเป็นกระบวนการกลัน่กรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู ้ความสามารถ
และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 คือ การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ และการคัดเลือกพิเศษ 
โดยยึดหลักคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และยุติธรรม โดยมีปัญหาและอุปสรรคจากการ
รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานภายนอกมาล่าช้า ปัญหาด้านอัตรากําลังเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน การแก้ไขโดยการแจ้งหน่วยงานภายนอกให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการตรวจสอบคุณสมบัติ และการกําหนดอัตรากําลังของบุคลากรให้เหมาะสม ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
ควรจัดจ้างหน่วยงานนอกด้านการสืบเสาะข้อมูลอย่างแท้จริง การจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ :  การสรรหาตุลาการศาลยุติธรรม ตุลาการ ผู้ช่วยผู้พิพากษา 
 
บทน า 
 ในการบริหารงานขององค์การใดให้สามารถดําเนินการบรรจุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้นั้นจะต้องอาศัยปัจจัยจากทรัพยากรหลายด้าน ได้แก่ มนุษย์หรือคน (Man) 
งบประมาณ (Money) วัสดุและอุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการที่ดี (Management) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์เป็นทรัพยากร ที่สําคัญที่สุดถ้าองค์การมีทรัพยากร
มนุษย์ที่ดีมีคุณภาพจะส่งผลให้ปัจจัยด้านอ่ืนดียิ่งขึ้นด้วย ซึ่งเริ่มต้นจากการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
                                                           
 *บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ระบบการสรรหาตุลาการศาลยุติธรรม : กรณีศึกษากระบวนการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในต าแหน่งผู้ชว่ยผู้พิพากษา 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 



2 

เป็นสิ่งสําคัญขององค์การ เป็นกระบวนการในการแสวงหา การสอบแข่งขันการสอบคัดเลือก และ 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ว่างอยู่  
โดยมุ่งให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ตามความต้องการขององค์การ จึงต้องมีกระบวนการ
สรรหาที่มีการดําเนินการอย่างจริงจังและเชื่อถือได้ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม และความโปร่งใส      
ในกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคคลให้องค์การได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับความต้องการ
องค์การมาปฏิบัติงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้มากท่ีสุด 
 ศาลยุติธรรมเป็นองค์การหนึ่งที่มีความสําคัญในกระบวนการยุติธรรม โดยใช้อํานาจอธิปไตย 
และอํานาจ ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีท่ีไม่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในอํานาจ
ของศาลอ่ืน ผู้พิพากษาที่ทําหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องกระทําด้วยความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง
โดยบุคคลหรือองค์กรใด และเป็นไปตามหลักนิติธรรม ซึ่งการใช้อํานาจของศาลยุติธรรมอาจส่งผลต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน สิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงส่งผลต่อความสงบสุขของสังคมและประเทศด้วย ผู้ที่จะ
เข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย 
มีความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ อย่างรอบด้าน ตลอดจนเป็นผู้ที่ดํารงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน  
 สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการภายในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการตุลาการ 
ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศ จุดเริ่มต้นของระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาเป็นภารกิจที่สําคัญประกอบด้วย 
การวางนโยบายกระบวนการ กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง การวางแผนการสรรหา 
วิธีการสรรหาคัดเลือก การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้        
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ได้กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในตําแหน่ง   
ผู้ช่วยผู้พิพากษา 3 วิธี คือ การสอบคัดเลือก (สนามใหญ่) การทดสอบความรู้ (สนามเล็กหรือสนามจิ๋ว) 
และการคัดเลือกพิเศษ (สนามพิเศษ) โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกและผู้สมัครทดสอบความรู้ ต้องมีคุณสมบัติ
เบื้องต้นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ี ก.ต. กําหนด ซ่ึงจากข้อมูลการสอบคัดเลือก (สนามใหญ่) 
ประจําปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีผู้สมัครสอบคัดเลือกจํานวน 6,508 คน มีผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
จํานวน 6,490 คน มีผู้สอบผ่านข้อเขียน จํานวน 114 คน สละสิทธิ์ จํานวน 1 คน ได้รับการบรรจุ 
เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา จํานวน 113 คน การทดสอบความรู้ (สนามเล็ก) ประจําปี พ.ศ. 2562 พบว่า   
มีผู้สมัครทดสอบความรู้ จํานวน 3,221 คน ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ จํานวน 3,212 คน ผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน จํานวน 162 คน สละสิทธิ จํานวน 3 คน เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จํานวน 1 คน ผู้ที่ได้รับการบรรจุ
เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา จํานวน 158 คน และการทดสอบความรู้ (สนามจิ๋ว) ประจําปี พ.ศ. 2562 พบว่า 
มีผู้สมัครทดสอบความรู้ จํานวน 262 คน ผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ จํานวน 260 คน ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 
จํานวน 45 คน สละสิทธิ จํานวน 1 คน ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา จํานวน 44 คน      
ซึ่งเห็นได้ว่ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกและผู้ทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุ
เป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษามีความสําคัญเป็นอย่างมากในการคัดกรองผู้สมัคร
ที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ออกไป เพ่ือให้ได้บุคคลที่ดีที่สุดทั้งในด้านความรู้ 
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ความสามารถ ความประพฤติ ความเท่ียงธรรม คุณธรรมจริยธรรม และมีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีอิสรภาพในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีอย่างแท้จริง เพ่ือรักษามาตรฐานแห่งความดี 
ดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมความโปร่งใสได้รับความเชื่อถือศรัทธาและ การยอมรับจากประชาชน รวมถึง
องค์การภายนอก  

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับระบบการสรรหาตุลาการศาลยุติธรรม เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้วิธวีิจัย 2 วิธีในการดําเนินการวิจัย ได้แก่ 

1. การเก็บรวบรวมเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา  

2. การวิจัยสนาม (Field Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างแน่นอน  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) คือ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และคณะทํางาน  
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, 
หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informants) จํานวน 9 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง  
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสามเส้า (Triangulation) คือ การแสวงหา
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 129 - 130) โดยผู้วิจัย
ใช้การตรวจข้อมูลแบบสามเสร้าซึ่งมีวิธีการ ได้แก่ การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) 
การตรวจสอบด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory 
Triangulation) การตรวจสอบวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้โดยผู้อ่ืน ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง งานวิจัย 
เป็นต้น 
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 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือก
วิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาจําแนก
เป็นประเด็น ๆ เรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้
วิธีการตีความตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร     
เป็นกระบวนการแสวงหา การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งในตําแหน่ง
ที่ว่างหรือเข้าทํางาน ถือว่า เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน ดังนั้น 
การสรรหาและคัดเลือก จึงต้องมีกระบวนการที่หลักเกณฑ์และวิธีที่เชื่อได้ในการกลั่นกรองคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร โดยยึดหลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ หลักผลงาน หลักความเสมอภาค ความยุติธรรม 
ความเป็นกลาง และความโปร่งใส เพื่อเปิดโอกาสให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติทุกคนสามารถเข้ามา 
สมัครงานได้อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการขององค์การ 
เข้ามาทํางาน และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การมากท่ีสุด  
 ระบบการสรรหาตุลาการศาลยุติธรรมได้ดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา แบ่งเป็น 3 วิธี ได้แก่  
 1. การสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) 
สําหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 26 และมีคุณวุฒิตามมาตรา 27   
คือ จบนิติศาสตรบัณฑิต และประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาตามท่ี ก.ต. กําหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 2. การทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา           
มี 2 สนามสอบ คือ สนามเล็ก สําหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 26 
และมีคุณวุฒิตามมาตรา 28 (2)   (ก) - (ช) และสนามจิ๋ว สําหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 26 และมีคุณวุฒิตามมาตรา 28 (2) (ก) (ข) 
 3. การคัดเลือกพิเศษเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา      
(สนามพิเศษ) สําหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 26 และมีคุณวุฒิ  
ตามมาตรา 29 (ก) – (ง) 
 สําหรับระบบการสรรหาตุลาการศาลยุติธรรม มีข้ันตอนที่คล้ายกับสรรหาของหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ และของเอกชนทั่วไป แต่จะรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนมากกว่า และเน้นวิธีการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลัก รวมถึงการดําเนินการในทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักการ
สรรหาและการคัดเลือก ดังนี้ 
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 1. ระบบการสรรหาตุลาการศาลยุติธรรมได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักคุณธรรม โดยยึด
ความรู้ความสามารถ ของผู้สมัคร ซ่ึงผู้สมัครจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายอย่างถ่องแท้ 
สามารถวิเคราะห์ และนําไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง ถ้าผู้สมัครสามารถทําคะแนนผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ ถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน ซึ่ง ก.ต. ไม่ได้กําหนดจํานวนหรือจํากัดจํานวนของผู้สอบได้ 
แตผู่้สอบผ่านข้อเขียนจะต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กําหนด 
จึงจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาทุกคน 
 2. การเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิในการสอบคัดเลือก หรือ
การทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้สมัครทุกคนจะต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค แม้จะเกิดมาในตระกูลใด เพศ ฐานะ ภูมิลําเนา หรือ
ศาสนา ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และสอบผ่านตามที่กําหนดจะได้ดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการ 
 3. การสรรหาตุลาการศาลยุติธรรมมีการกําหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ ตุลาการไว้อย่างชัดเจน และมีวิธีการดําเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบอย่างเปิดเผย 
ภายใตร้ะเบียบและมาตรฐานเดียวกันทุกเรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ว่าเป็นบุคคลใด หรือตําแหน่งใดมาสมัคร  
 4. ระบบการสรรหาตุลาการศาลยุติธรรมดําเนินการตามหลักความโปร่งใสและความยุติธรรม 
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ใด ตั้งแต่การเปิดรับสมัครสอบ ซึ่งทุกคนที่มีคุณสมบัติสามารถเข้ามา
สมัครสอบได้ มีหลักเกณฑ์ที่กําหนดของการสอบผ่านข้อเขียนที่ชัดเจน  
 5. การเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกคนได้มีโอกาสเลือกงานโดยการประกาศรับสมัครโดยการใช้
ทุกช่องทาง สามารถเลือกสมัครสอบได้ตามคุณสมบัติและคุณวุฒิที่ตนเองมี สําหรับองค์การมีโอกาส
เลือกคนที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายจากหลากหลายอาชีพที่เข้ามาสมัคร 
 

สําหรับระบบการสรรหาตุลาการศาลยุติธรรม กรณีศึกษากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 
 การวิจัยพบว่า กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในระบบการสรรหาตุลาการ  
ศาลยุติธรรม ตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพ่ือบรรจุ
เป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2556 โดยกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครในแต่ละสนามสอบมีขั้นตอนในการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัครมี   
ความยุ่งยากแตกต่างกันในแต่ละสนามสอบตามระเบียบที่กําหนดไว้ แบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ ดังนี้ 
 1.กระบวนการก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน มีข้ันตอนการตรวจสอบ ดังนี้ 
 1.1 การตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล การศึกษา จากข้อมูลใบสมัครในระบบรับสมัคร
สอบผู้ช่วยผู้พิพากษาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 หรือไม่โดยตรวจสอบว่าผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม่ 
ตรวจสอบว่าเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาหรือไม่ โดยการรวบรวมข้อมูลรายชื่อส่งให้เนติบัณฑิตยสภาตรวจสอบ  
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 1.2 การตรวจสอบคุณวุฒิ ในกรณี 
  1.2.1 ตามมาตรา 27 โดยตรวจสอบว่าผู้สมัครเป็นนิติศาสตรบัณฑิต หรือสอบไล่ได้
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายต่างประเทศ ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
  1.2.2 ตามมาตรา 28 (2) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) โดยตรวจสอบว่าผู้สมัครมี
คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามระเบียบกําหนดไว้หรือไม่ เช่น ผู้สมัครตามมาตรา 28(2) (ช) คือผู้สมัคร
ทีส่อบไล่ได้ปริญญาตรีหรือที่ ก.ต.เทียบไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพ แพทยศาสตร์         
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตกรรมศาสตร์ หรือ การบัญชี แล้วแต่กรณี และเป็นนิติศาสตรบัณฑิต และต้องประกอบวิชาชีพ 
ดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี จนมีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น โดยผู้สมัครต้อง
ส่งผลงานที่แสดงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญ จํานวน 6 เล่ม ต่อคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินความรู้
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรูปแบบของผลงานประกอบด้วย ประวัติผู้สมัคร ประสบการณ์ทํางานทีแ่สดงถึง
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะต้องตรวจสอบว่าผลงานมีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าของ
โครงการหรือไม่ เพื่อจะได้รวบรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมินความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
เป็นผู้พิจารณา เป็นต้น 
  1.2.3 ตามมาตรา 28 (2) (ก) (ข) โดยตรวจสอบว่าผู้สมัครมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามระเบียบกําหนดไว้หรือไม่ เช่น กรณีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาได้ปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย ต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างของหลักสูตร และคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
และกรณีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมี
หลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี การตรวจสอบหลักสูตร
การศึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเป็นปริญญาต่างประเทศ ต้องตรวจสอบข้อมูลหรือค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th/OCSC/th หัวข้อการรับรองคุณวุฒิซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้
การรับรองวิทยฐานะของประเทศไทยเพ่ือตรวจสอบว่า คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนี้ได้รับการรับรองหรือไม่ 
และรวบรวมเอกสาร ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือเสนอให้ ก.ต. พิจารณารับรองหลักสูตรและมหาวิทยาลัยต่อไป 
  1.2.4 ตามมาตรา 29 โดยตรวจสอบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตามมาตรา 26 และ
คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 29 (ก) – (ง) ที่กําหนดไว้หรือไม่ สําหรับสนามสอบคัดเลือกพิเศษ
ทางสํานักงานศาลยุติธรรมยังไม่เคยเปิดให้มีการสรรหาโดยวิธีคัดเลือกพิเศษ 
 1.3 การตรวจหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพว่าตรงตามแบบที่กําหนดไว้หรือไม่ และ
ตรวจสอบระยะเวลาการประกอบอาชีพไปในคราวเดียวกัน กรณีการสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องประกอบ
วิชาชีพตามท่ี ก.ต. กําหนด เช่น 1) ทนายความ ต้องว่าความในศาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง    
(สนามใหญ่) ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (สนามเล็กและสนามจิ๋ว) 2) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ 
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สํานักงาน ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สํานักงาน ปปง. ซึ่งทําหน้าที่
พนักงานสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง (สนามใหญ่) ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (สนามเล็กและสนามจิ๋ว) 
3) อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์หรือภาควิชานิติศาสตร์หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ซึ่งต้องได้สอบวิชากฎหมายตามหลักสูตรนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (สนามใหญ่) ไม่น้อยกว่า 1 ปี (สนามเล็ก
และสนามจิ๋ว) 4) ข้าราชการศาลยุติธรรม ตําแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม (วุฒิทางกฎหมาย) 
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ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี (สนามใหญ่) ไม่น้อยกว่า 1 ปี (สนามเล็กและสนามจิ๋ว)     
5) ข้าราชการหรือลูกจ้างในกระทรวงยุติธรรม ทําหน้าที่พนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ พนักงานของสถาบันการเงินที่ ก.ต.รับรอง ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (สนามใหญ่) ไม่น้อยกว่า 1 ปี (สนามเล็กและสนามจิ๋ว) เป็นต้น 
 1.4 ตรวจสอบว่าถูกกล่าวหาหรือลงโทษหรือไม่ แบ่งเป็น 1) กระทําผิดในทางการงาน 
กระทําผิดวินัย2) ประพฤติผิดมรรยาททนายความ 3) กระทําผิดในคดีอาญา คดีถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือ
คดีปกครอง 4) ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
 1.5 คณะทํางานจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครพิจารณาและสรุปผล เพ่ือให้ ก.ต.พิจารณารับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน 
 2. กระบวนการภายหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 
 ในการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน    
มีข้ันตอนการตรวจสอบเหมือนกันทุกสนามสอบ โดย ก.ต. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ
ของผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนขึ้นมาอีกหนึ่งชุด ทําหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ิมเติมและกลั่นกรอง
คุณสมบัติของผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนอีกครั้ง ก่อนบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1. ผู้สอบผ่านข้อเขียนรายงานตัวโดยยื่นแบบรายการประวัติและเอกสารหลักฐานตามที่
กําหนดไว้ในประกาศ เช่น ในสมัครสอบ แบบประวัติบุคคล (แบบ รปภ.1) เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ
คุณวุฒิ เอกสารการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
 2.2 ดําเนินการส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติครบถ้วนมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งหรือไม่ ได้แก่ 1) เนติบัณฑิตสภา เพ่ือตรวจสอบ  
ถึงการเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2) สภาทนายความ และตรวจสอบว่าเป็นหรือเคยเป็น
ทนายความ หรือถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่ 3) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ  
4) สํานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 5) สํานักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 6) กรมบังคับคดี 7) กรมคุมประพฤติ 8) สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 9) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 10) สํานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เพ่ือตรวจสอบความประพฤติในด้านต่างๆ 11) มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ 
และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบวุฒิการศึกษาว่าจบจากสถาบันการศึกษานั้นจริงหรือไม่ 
12) หน่วยงานที่กํากับดูแลวิชาชีพ เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นหรือเคยเป็นสมาชิก หรือเคยถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติผิดจริยธรรม หรือมีข้อร้องเรียนในการประกอบวิชาชีพดังกล่าวหรือไม่ 13) ผู้สมัครพิมพ์
ลายนิ้วมือไปยังกองทะเบียนอาชญากรรม สํานักวิทยาการตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพ่ือตรวจสอบ
ความประพฤติและประวัติอาชญากรรม 
 2.3 การสอบถามคุณสมบัติของผู้สอบผ่านข้อเขียนไปยังผู้รับรอง ผู้บังคับบัญชา หน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้สมัคร เพ่ือตรวจสอบว่าเคยถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดวินัยหรือข้อร้องเรียนในการทํางาน
หรือรับราชการหรือไม่ ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดสนิทสนม และบุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอ เพ่ือสอบถาม
ความประพฤติ 
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 2.4 การตรวจวัดทัศนคติ 4 ด้าน คือ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง     
การตัดสินใจ จากสํานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
 2.5 การตรวจร่างกายและจิตใจของผู้สอบผ่านข้อเขียนทุกคน จากคณะกรรมการแพทย์
และคณะกรรมการแพทย์รายงานผลการตรวจร่างกายและจิตใจให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครพิจารณา 
 2.6 นําข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบผ่านข้อเขียนทั้งหมดสรุปความเห็นเบื้องต้น
เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครพิจารณาและสรุป พร้อมกันนี้จะนําผลการ
ตรวจสอบคุณสมบัติให้คณะกรรมการดําเนินการสอบปากเปล่า และอาจมีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมกรณี 
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนบางคนมีข้อสังเกตหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ เมื่อดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติในเชิงลึก และการดําเนินการสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ จะมีการรวบรวมผลคะแนนการสอบ
ข้อเขียนนํามารวมกับคะแนนการสอบปากเปล่า นําไปประมวลผลแล้วนําเสนอ ก.ต. พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบเพ่ือบรรจุเข้ารับข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ตามลําดับคะแนนหรือ
เรียกว่าการเรียงลําดับอาวุโส 
 กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ดําเนินการเป็นไปตามแนวทางของกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. การวางแผนการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง
ของระบบสรรหาตุลาการศาลยุติธรรม ซ่ึงได้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยจัดทําแผนการสอบเป็น
แผนประจําปี แยกเป็นแผนในแต่ละสนามสอบ เริ่มต้นตั้งแต่การตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เช่น ตรวจสอบคุณวุฒิ การใช้สิทธิประกอบวิชาชีพ ข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรม
และประวัติคดีความ เป็นต้น การตรวจสอบคุณสมบัติหลังการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
จนกระท่ังถึงกระบวนการบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ตาม
แผนงานอย่างเคร่งครัด 
 2. การกําหนดคุณลักษณะบุคคลที่ต้องการ ได้กําหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้สมัคร
ในแต่ละสนามสอบไว้อย่างชัดเจน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 26 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ ต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระเบียบกําหนด และมีคุณวุฒิตามมาตรา 27 
มาตรา 28 และมาตรา 29 โดยได้มีการประกาศเป็นพระราชบัญญัติ ระเบียบเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ 
ผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษาและค้นหาได้โดยทั่วไป 
 3. การประกาศรับสมัครและเผยแพร่ข่าวสาร โดยการประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ได้รับทราบอย่างทั่วถึงตามสื่อต่างๆเช่น การประกาศผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ 
การประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ การส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆเป็นต้น รวมทั้ง
ระเบียบการตรวจสอบคุณสมบัติได้ประชาสัมพันธ์ไว้ในเว็บไซต์ของสํานักคณะกรรมการตุลาการ   
ศาลยุติธรรม เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการสมัครทราบความในเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่  
 4. การทดสอบหรือตรวจวัดคุณลักษณะของบุคคล โดยผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนทุกคน
จะต้องได้รับการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมแพทย์ และการทดสอบหรือวัดทัศนคติ       
ในด้านต่างๆ จากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) 
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 5. การติดตามและประเมินผล โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเป็น
หน่วยงานที่ติดตามและประเมินผลความรู้ความสามารถ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 
ของการอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา และรายงานผ่านแบบประเมินผลบุคคลไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม 
สําหรับหน่วยงานภายนอกไดเ้ปิดโอกาสให้แก่องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป ให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการของผู้สอบผ่าน 
 

ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 
 การวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พบปัญหาน้อยมาก เนื่องจากมีระเบียบ
หรือแนวทางที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนดีแล้ว แต่อาจพบปัญหาและอุปสรรคเกิดจากปัจจัยทางการ
บริหารด้านอื่นๆ ประกอบด้วย 
 2.1 การรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติหลังการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนจาก
หน่วยงานภายนอกบางหน่วยงานมาล่าช้าเกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ ทําให้ไม่สามารถนําผลรายงาน
การตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ทันตามเวลาที่กําหนด 
 2.2 การกําหนดแผนงานของกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติมีระยะเวลาที่ค่อนข้างจํากัด
และกระชั้นชิดแต่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติมีข้ันตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลามาก จึงเกิด
การเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ทันตามท่ีกําหนดไว้ ซึ่งอาจทําให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ 
 2.3 อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจํานวนไม่เพียงพอในการรองรับจํานวนผู้สมัครที่มีจํานวน
เพ่ิมขึ้นทุกปี 
 2.4 ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้สมัครสอบ โดยเฉพาะการกรอกรายละเอียดข้อมูลที่จําเป็นไม่ครบถ้วน 
หรือสําคัญผิดคิดว่าไม่ต้องกรอกข้อมูล ส่งผลให้ไม่มีสิทธสิอบข้อเขียน หรืออาจถูกตัดสิทธิใหเ้ป็นผู้ประพฤติ
เสื่อมเสียซึ่งไม่มีสิทธิสอบตลอดไป 
 2.5 เกิดปัญหาในการร่วมมือการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานภายนอก ความล่าช้า   
ในการตอบกลับข้อมูลหรือรายงานผลการตรวจสอบ หรือในบางกรณีอาจไม่ได้รับความร่วมมือ เช่น 
การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นต้น 
 

สําหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา การวิจัยพบว่า 
 3.1 แจ้งหน่วยงานภายนอกต่างๆ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนหรือมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า  
เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.2 การปรับปรุงและแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครมากยิ่งขึ้น 
 3.3 ขออัตรากําลังเจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นมาช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร และการขอปรับเพ่ิมอัตรากําลังของบุคลากรในหน่วยงาน 
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 3.4 การปรับปรุงระบบรับสมัคร มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยเฉพาะข้อความที่ผู้สมัครมีการ
กรอกข้อมูลผิดพลาดบ่อย หรือการติดต่อผู้สมัครให้นําส่งเอกสารหรือหนังสือชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมทันที 
 3.5 การจัดประชุมประสานความร่วมมือหรือประชุมหารือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติ  
 

การอภิปรายผล 
 ระบบการสรรหาตุลาการศาลยุติธรรม กรณีศึกษากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา มีประเด็นที่นํามาอภิปราย 
ดังนี้ 
 การสรรหาตุลาการศาลยุติธรรมได้ดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา แบ่งเป็น 3 วิธี ได้แก่ การสอบคัดเลือก 
(สนามใหญ่) การทดสอบความรู้ (สนามเล็กและสนามจิ๋ว) และการคัดเลือกพิเศษ (สนามพิเศษ)      
ซ่ึงมีข้ันตอนที่คล้ายกับสรรหาของหน่วยงานราชการอื่น ๆ และของเอกชนทั่วไป แต่จะมีรายละเอียด
ในแต่ละข้ันตอนมากกว่า และเน้นวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของสํานักงาน ก.พ. (2562, หน้า 2) กล่าวว่าสรรหาบุคลากร กระบวนการค้นหาและจูงใจให้
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษะอ่ืนที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานใดงานหนึ่ง
เข้ามาสมัครงานกับส่วนราชการ ซึ่งส่วนราชการสามารถแสวงหาและจูงใจผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาสมัครงานกับส่วนราชการได้ในจํานวนและมีคุณสมบัติที่ต้องการ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสรรหาบุคคลมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้อาชีพตุลาการหรือผู้พิพากษาเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี จึงจําเป็นต้องมีความรัดกุมในการสรรหาและการคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ วิชัย โถสุวรรณ (2556, หน้า 49) กล่าวว่า การสรรหา (Recruitment) คอื กระบวนการ
กลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทาง การศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในการทํางานเพื่อมาทํางานในตําแหน่งงานที่กําหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์     
ช้างเปี่ยม (2559) กล่าวว่า ในประเทศไทยการเข้าสู่ตําแหน่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 โดยกระบวนการสอบ
คัดเลือก แบ่งได้ 3 วิธี ได้แก่ การสอบคัดเลือก (สนามใหญ่) การทดสอบความรู้ (สนามเล็ก) และ   
การสอบคัดเลือกพิเศษ (สนามพิเศษ) โดยผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นตามมาตรา 26  
 การสรรหาตุลาการศาลยุติธรรมได้ดําเนินการในทุกข้ันตอนเป็นไปตามหลักการสรรหาและ
การคัดเลือก โดยมีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. หลักคุณธรรม การสรรหาตุลาการศาลยุติธรรมได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักคุณธรรม  
โดยยึดความรู้ความสามารถของผู้สมัคร โดยดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ การออกข้อสอบ
จะเป็นอัตนัยที่ประกอบด้วยวิชากฎหมายทั้งหมด ซึ่งผู้สมัครต้องทําให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 และ     
มีการสอบปากเปล่า เป็นการวัดความสามารถของผู้สมัครอีกครั้ง โดยต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60      
ถึงจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้วมีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและการบรรจุเข้ารับราชการต่อไป 
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ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ      
พลเรือน พ.ศ. 2551 (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 2562, หน้า7) อธิบายว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยึดหลักการอยู่ 4 หลักการ ได้แก่ 
หลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ หลักผลงาน และหลักกระจายอํานาจ  
 2. หลักความเสมอภาค และการเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิ
ตามที่ ก.ต. กําหนด โดยผู้สมัครทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค แม้จะเกิดมาใน
ตระกูลใด เพศ ฐานะ ภูมิลําเนา หรือศาสนา ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและสอบได้ก็จะได้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการตุลาการ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
(2551) กล่าวว่า การสรรหาและคัดเลือกบุคคล ต้องคํานึงถึงความเสมอภาค โดยการ เปิดโอกาสแก่
บุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันให้ได้รับการคัดเลือกอย่างเดียวกัน 
 3. การกําหนดมาตรฐานและวิธีการดําเนินการ การสรรหาตุลาการศาลยุติธรรมมีการกําหนด
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการไว้อย่างชัดเจน และมีวิธีการดําเนินการ 
ตามระเบียบอย่างเปิดเผย การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นบุคคลใด 
หรือตําแหน่งใดมาสมัครโดยภายใต้ระเบียบและมาตรฐานเดียวกันทุกเรื่อง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (2551) กล่าวว่า การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ต้องดําเนินการให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านเทคนิค และวิธีการดําเนินการ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณสมบัติเหมาะกับการปฏิบัติงานในตําแหน่งให้มากท่ีสุด 
 4. หลักความโปร่งใสและความยุติธรรม การสรรหาตุลาการศาลยุติธรรมไม่มีการเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ผู้ใด ตั้งแต่การเปิดรับสมัครสอบ ซึ่งทุกคนที่มีคุณสมบัติสามารถเข้ามาสมัครสอบได้ มีหลักเกณฑ์
ที่กําหนดของการสอบข้อเขียนที่ชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 (2551) กล่าวว่า ในทุกขั้นตอนของการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลต้อง
โปร่งใส ยุติธรรม มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ทั้งต่อผู้สมัครและวิธีการดําเนินการ 
 5. การเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกคนได้มีโอกาสเลือกงานโดยการประกาศรับสมัครโดยการใช้
ทุกช่องทาง สามารถเลือกสมัครสอบได้ตามคุณสมบัติและคุณวุฒิที่ตนเองมี สําหรับองค์การมีโอกาส
เลือกคนที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายจากหลากหลายอาชีพที่เข้ามาสมัคร ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (2551) กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้ผู้สมัครมี
โอกาสเลือกงาน และสําหรับส่วนราชการมีโอกาสในการเลือกคนด้วย  
 โดยผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรษมน แซ่เม่ง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
ระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรด้วยระบบคุณธรรม กรณีศึกษากระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา กล่าวว่า ดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกได้ปฏิบัติตามหลักความสามารถของบุคคล เป็นการยึดความรู้ความสามารถใช้เป็นเกณฑ์
สําคัญที่สุดในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน ในแต่ละสนามจะมีการกําหนดคุณสมบัติ และมีการประกาศ
อย่างเปิดเผย การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่ว่าทุกคนจะต้องได้รับ
การปฏิบัติอย่างเสมอภาคภายใต้คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ท่ีอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนที่ระบุไว้ตามระเบียบต่างๆ ทําให้เป็นกลางที่สุดเพ่ือความยุติธรรมกับผู้สมัครสอบทุกคน 
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กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการใน
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ได้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัคทดสอบความรู้ ผู้สมัคร  
เข้ารับการคดัเลือกพิเศษ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2556 
แบ่งกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเป็น 2 กระบวนการ ได้แก่  
 1. กระบวนการก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน มีข้ันตอนการตรวจสอบ ดังนี้ 
เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นจากข้อมูลประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ในใบสมัครใน
ระบบรับสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 26 การตรวจสอบคุณวุฒิตามมาตรา 27 สําหรับการสอบคัดเลือก (สนามใหญ่) ตามมาตรา 28 
(2) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) สําหรับการทดสอบความรู้ (สนามเล็ก) ตามมาตรา 28 (2) (ก) (ข) 
สําหรับการทดสอบความรู้ (สนามจิ๋ว) และตามมาตรา 29 สําหรับการคัดเลือกพิเศษ (สนามพิเศษ) 
การใช้สิทธิการประกอบวิชาชีพว่าตรงตามที่กําหนดไว้หรือไม่ และมีข้อสังเกตในการถูกกล่าวหาหรือ
ลงโทษหรือ กระทําผิดในทางการงาน กระทําผิดวินัย ประพฤติผิดมรรยาททนายความ กระทําผิดใน
คดีอาญา ถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือคดีปกครอง และถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครพิจารณาและสรุปผล 
เพ่ือให้ ก.ต.พิจารณารับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน  
 2. กระบวนการภายหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีการดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติภายหลังการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเหมือนเช่นเดียวกันทุกสอบสอบ ก่อนบรรจุ
เป็นข้าราชการตุลาการ โดยดําเนินการส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนไปยังหน่วยงานภายนอก
จํานวน 13 หน่วยงาน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งหรือไม่ ได้แก ่เนติบัณฑิตสภา 
สภาทนายความ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงาน ป.ป.ส. สาํนักงาน 
ป.ป.ช. กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ สํานักงาน ป.ป.ง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ท.  
พร้อมทั้งส่งตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
หน่วยงานที่กํากับดูแลวิชาชีพ หน่วยงานต้นสังกัดผู้สมัครทํางานหรือรับราชการ เพ่ือตรวจสอบ   
ความประพฤต ิการตรวจวัดทัศนคติจากสํานักงาน ก.พ. และการตรวจร่างกายและจิตใจของผู้สอบ
ผ่านข้อเขียนทุกคนจากคณะกรรมการแพทย์ ซึ่งจะนําข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบผ่านข้อเขียน
ทั้งหมดสรุปความเห็นเบื้องต้นเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครพิจารณาและ
สรุปผลการตรวจสอบ ตลอดจนมีการรวบรวมผลคะแนนทั้งข้อการสอบข้อเขียนและคะแนนการสอบ
ปากเปล่า นําไปประมวลผลแล้วนําเสนอ ก.ต. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการบรรจุเข้ารับข้าราชการ
ตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาเรียงตามลําดับอาวุโส 
 กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก ซ่ึงมีประเด็นที่สามารถ
นํามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. การวางแผนการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง
ของระบบสรรหาตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งได้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยจัดทําแผนการสอบ  
เป็นแผนประจําปี แยกเป็นแผนในแต่ละสนามสอบ เริ่มต้นตั้งแต่การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ
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ก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การตรวจสอบคุณสมบัติหลังประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 
จนกระท่ังถึงกระบวนการบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ตาม
แผนงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสํานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2558) 
กล่าวว่า การวางแผนการสรรหาและเลือกสรร เป็นการเตรียมการในกิจกรรมต่าง ๆ ของการจัดหา
บุคคลที่เหมาะสมเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งต่างๆ เช่น การจัดทําแผนปฏิบัติงานโดยการวางแผนที่ดี
ต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้าที่นโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานราชการ รวมถึงกําลังคนของ
หน่วยงานราชการในปัจจุบัน สภาพการณ์ของตลาดแรงงานตลอดจนต้องครอบคลุมการดําเนินงาน    
ในทุกกิจกรรมของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และเป็นไปตามแนวคิดของ บุญเลิศ ไพรินทร์ 
(อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 2562, หน้า 4 - 7) กล่าวว่า การวางแผน (Planning) คือ ความพยายามที่
เป็นระบบ (Systematic attempt) เพ่ือการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต 
เพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ภายใต้เงื่อนไขของเวลา และทรัพยากร 
 2. การกําหนดคุณลักษณะบุคคลที่ต้องการ ได้กําหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้สมัคร
ในแต่ละสนามสอบไว้อย่างชัดเจน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 29 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ
เบื้องต้น คือ ต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ระเบียบกําหนด โดยได้มีการประกาศเป็นพระราชบัญญัติ ระเบียบเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปค้นหาและศึกษาได้โดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสํานักคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (2558) กล่าวว่า การสรรหาโดยเน้นให้ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครมาสมัครให้มากที่สุด 
โดยสิ่งสําคัญที่ต้องพิจารณาคือการเลือกสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีคุณสมบัติที่ส่วนราชการต้องการ
และการแพร่ข่าวสารโดยให้ข้อมูลตามความจําเป็นของตําแหน่งตลอดจนเครื่องมือในการสรรหาบุคคล  
 3. การประกาศรับสมัครและเผยแพร่ข่าวสาร สํานักงานศาลยุติธรรมได้การประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับทราบอย่างทั่วถึงตามสื่อต่างๆเช่น การประกาศผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์การประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ การส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งระเบียบการตรวจสอบคุณสมบัติได้ประชาสัมพันธ์ไว้ในเว็บไซต์ของ
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการสมัครทราบความในเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสํานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2558) กล่าวว่า 
การสรรหาโดยเน้นให้ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครมาสมัครให้มากที่สุด โดยสิ่งสําคัญที่ต้องพิจารณา
คือการเลือกสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีคุณสมบัติที่ส่วนราชการต้องการและการแพร่ข่าวสารโดยให้
ข้อมูลตามความจําเป็นของตําแหน่งตลอดจนเครื่องมือในการสรรหา 
 4. การทดสอบหรือตรวจวัดคุณลักษณะของบุคคล โดยผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนทุกคน
จะต้องได้รับการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมแพทย์ และการทดสอบหรือวัดทัศนคติ       
ในด้านต่างๆ จากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ   
สํานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2558) กล่าวว่า การเลือกสรรเป็นการพิจารณา ซึ่งสามารถ
ทดสอบหรือวัดได้โดยมีข้อสมมติฐานคือผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการ
เลือกสรร และการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
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 5. การติดตามและประเมินผล โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เป็น
หน่วยงานที่ติดตามและประเมินผลความรู้ความสามารถ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 
ของการอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา และรายงานผ่านแบบประเมินผลบุคคลไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม 
สําหรับหน่วยงานภายนอกสํานักงานศาลยุติธรรมจะเปิดโอกาสให้แก่องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ และ
บุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการ
ของผู้สอบผ่าน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสํานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2558) กล่าวว่า 
การติดตามและประเมินผล เป็นการวัดประสิทธิภาพของระบบการสรรหาและคัดเลือกว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ เช่น การได้บุคลากรที่ตรงตามคุณสมบัติเข้ามาทํางาน เป็นต้น และ
เป็นไปตามแนวคิดของ พนัส หันนาคินทร์ (อ้างถึงใน กิตติ มิลําเอียง ม.ป.ป., หน้า 139-143) กล่าวว่า 
การติดตามผลของการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ หรือการคัดเลือกบุคคลจะต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง 
คือ เครื่องมือเหล่านี้จะเป็นตัวพยากรณ์ได้ว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วจะสามารถทํางานได้สมกับ
การที่ได้รับการคัดเลือก โดยเกณฑ์ที่องค์การส่วนใหญ่มักจะใช้ในการติดตามผลคือผลงานที่บุคลากรนั้น ๆ 
ได้ปฏิบัติในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 โดยผลการวิจัยเบื้องต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พีระจิตร เหตุทอง (2557) ได้ศึกษา 
เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าสู่ตําแหน่งของตุลาการศาลยุติธรรมพบว่า ระบบศาลยุติธรรม
จะมีองค์กรของศาลทําหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการเข้าสู่ตําแหน่งตุลาการ ตั้งแต่ 
การประกาศรับสมัครบุคคล การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล การสอบคัดเลือกบุคคล การประกาศ
ผลคัดเลือก ตลอดจนถึงการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ต้องพิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม
หลักการของการสรรหาบุคคล ให้เป็นไปตามกระบวนการของระบบคุณธรรม หลักคุณวุฒิ และหลัก
ความสามารถ โดยให้ผู้สมัครทุกคนสามารถมีสิทธิสมัครเข้าสู่ตําแหน่งที่กําหนดได้อย่างเสมอภาค   
และเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น  
 

 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา สามารถนํามาอภิปรายได้ ดังนี้ 
 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พบปัญหาบ้างเล็กน้อย เนื่องจากมีระเบียบหรือแนวทางท่ีกําหนด
ไว้อย่างชัดเจนดีแล้ว ซึ่งอาจพบปัญหาและอุปสรรคเกิดจากปัจจัยทางการบริหารด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
1) การรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติหลังการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนจากหน่วยงาน
ภายนอกบางหน่วยงานมาล่าช้าเกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ ทําให้ไม่สามารถนําผลการตรวจสอบเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ 2) การกําหนดแผนงานของกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติมี
ระยะเวลาที่ค่อนข้างจํากัดและกระชั้นชิดแต่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก
และใช้เวลามาก จึงเกิดการเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ทันตามที่กําหนดไว้ ซึ่งอาจทําให้มี
โอกาสเกิดความผิดพลาดได้ 3) อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจํานวนไม่เพียงพอในการรองรับ
จํานวนผู้สมัครที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกปี 4) ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้สมัครสอบ โดยเฉพาะการกรอกรายละเอียด
ข้อมูลที่จําเป็นไม่ครบถ้วน หรือสําคัญผิดคิดว่าไม่ต้องกรอกข้อมูล ส่งผลให้ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียน  
หรืออาจถูกตัดสิทธิให้เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย ซึ่งไม่มีสิทธิสอบตลอดไป 5) เกิดปัญหาในการร่วมมือ
การตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานภายนอก ความล่าช้าในการตอบกลับข้อมูลหรือรายงานผล 
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การตรวจสอบ หรือในบางกรณีอาจไม่ได้รับความร่วมมือ เช่น การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปกรณ์ สุวรรณพรหมา (2555)   
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ง  ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน 
พบว่า กระบวนการ วิธีการ และข้ันตอนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบใน
ศาลแรงงานมีกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวต้องหลายฉบับที่สําคัญ ซึ่งจากการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ทําให้พบว่ายังมีบทบัญญัติในลักษณะที่
เป็นอุปสรรคในการคัดเลือกและการได้มาซึ่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานหลายประการ 
ส่งผลให้กระบวนการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบใน  ศาลแรงงานเกิดความล่าช้า และไม่คล่องตัว  
 

 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาตุลากรศาลยุติธรรม กรณีศึกษา
กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วย  
ผู้พิพากษา ได้แก่ 1) การแจ้งหน่วยงานภายนอกให้ทราบหรือมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า เพ่ือเตรียม
ความพร้อม ในการตรวจสอบคุณสมบัติ 2) การปรับปรุงและแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลดขั้นตอน  
การปฏิบัติงาน โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครมากยิ่งข้ึน 3) การปรับเพ่ิมอัตรากําลังของบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 4) การปรับปรุงระบบการรับสมัครผู้ช่วยผู้พิพากษา ซ่ึงมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกผิดพลาดบ่อย 5) การจัดประชุมประสานความร่วมมือหรือหารือระหว่างหัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติ
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีย์ เตชะหรูวิจิตร (2559) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการคัดเลือก  
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว พบว่า การพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบใน
ศาลเยาวชนและครอบครัว ควรมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในบางประการ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติอันเป็นกฎหมายแม่บท และระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมอันเป็น
กฎหมายสํารอง และต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของบุคคลต่อการดํารงตําแหน่งด้วยเป็นประการสําคัญ 
ซึ่งต้องอาศัยมาตรการในการตรวจสอบกลั่นกรองในทุกข้ันตอน นับแต่การตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ถือเป็นมาตรการยับยั้ง ป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรจัดจ้างหน่วยงานของภาครัฐหรือบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบเสาะ   
ลงพ้ืนที่สืบเสาะข้อมูลอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นงานที่บุคลากรของหน่วยงานไม่สามารถดําเนินการ 
ได้เองทั้งหมด จําเป็นจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ใช้เทคนิคที่ซับซ้อน มีความเสี่ยง และต้องใช้
ความสามารถพิเศษของบุคคลในการสืบเสาะข้อมูล ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานไดใ้ช้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น อาจส่งผลทําให้ข้อมูลที่ได้รับเป็นแค่ข้อมูลขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น 
ไม่มีการตรวจสอบแบบเจาะลึกถึงข้อมูลที่แท้จริง จึงเห็นว่าหน่วยงานควรดําเนินการจัดจ้างหน่วยงาน
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ภาครัฐ เช่น สํานักงานคุมประพฤต ิสํานักงานบังคับคดี สํานักข่าวกรอง เป็นต้น หรือการจ้างเหมา
บริการบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบเสาะข้อมูลโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นการจ้างในรูปแบบ
เป็นรายชิ้น เป็นงานหรือเป็นสัญญาจ้างเหมารายปี โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้อย่างสมเหตุสมผล 
สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และค่าครองชีพตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับประวัติและพฤติกรรมของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้พิพากษามีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 2. ควรพัฒนากระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในองค์การ โดยการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะส่วนงานสรรหาและการสอบ เพ่ือให้บุคลากรพร้อมกับการ
ปฏิบัติงานในระบบราชการ 4.0  
 3. ควรการพัฒนาระบบการสรรหาและการคัดเลือก โดยเน้นการใช้นวัตกรรม เพื่อให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนอาจต้องมีการประสานความร่วมมือ   
กับหน่วยงานภายนอกในการสร้างระบบเชื่อมต่อข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 
 4. การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาศักยภาพของบุคคลกรปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหาและ
คัดเลือก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกบุคคล เช่น สํานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ) เป็นต้น 
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