
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป  
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

(แนบทายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563) 

 

1.1 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร  กลุมงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี ้

 ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 

 ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
1. ศึกษา คนควา วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในการปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงการ

อนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการตางๆ แกไขพื้นที่ดินที่มีปญหา เชน ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด   
ดินอินทรีย ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินที่สูง พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นานอก
เขตชลประทาน  ดินที่ถูกชะลางพังทลาย  โดยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

2. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ดานชนิดและพันธุพืชใหม รวมถึงชนิดและอัตราของวัสดุปรับปรุงดินเพื่อ
นํามาปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และขอจํากัด เพื่อ
เผยแพรใหกับเกษตรกรและผูสนใจ ติดตามความกาวหนาระบบ IT 

3. รวบรวมขอมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใชที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรียตามนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อใหเปนอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 

4. รวบรวมสถิติและขอมูลตางๆ รวมทั้งวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใชศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรดานความสัมพันธ ดิน น้ํา พืช 

5. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใชศึกษาคนควาทดลอง วิเคราะหวิจัย
เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และการรวบรวมขอมูล
พื้นฐานโดยใชคอมพิวเตอร 

6. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อใชศึกษา คนควา ทดลอง เก่ียวกับงานวิชาการเกษตร 
7. เตรียมตัวอยางหญาแฝก การวิเคราะหสายพันธุทางดาน DNA และการตรวจสอบและวิเคราะห 

DNA 
8. ปฏิบัติงานวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับเมล็ด การเจริญเติบโต และความงอกของหญาแฝก 
9. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใชประโยชนหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่

ภูมิภาคตางๆ รวมทั้งจัดทําขอมูลระบบเผยแพรบน web site 
10. การถายทอดเทคโนโลยี วางแผนการอนุรักษดินและน้ํา แกไขปรับปรุงดินที่มีปญหาการใช

ประโยชนรวมกับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินตางๆ ในการจัดทําหมูบาน
พัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนาที่ดินอื่นๆ 

11. จัดทําแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการตางๆ 
12. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลดินเพื่อใชศึกษาคนควาทดลองวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการใน

ดานตางๆ 
13. รวบรวมสถิติและขอมูลตางๆรวมทั้งวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใชศึกษา 

ทดลองคนควาวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรดานความสัมพันธน้ํา พืช 
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14. จัดทําฐานขอมูลเพื่อเผยแพรผลงานและถายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะหวิจัยและ ปรับปรุง
ฐานขอมูลดิน 

15. สนับสนุนงานวิเคราะหวิจัยทดสอบในดานดินน้ําพืช 
16. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลการเกษตรเบื ้องตนเพื ่อใชศึกษาคนควาทดลองวิเคราะหวิจ ัย

เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการตางๆ 
17. วิเคราะหขอมูลภาพถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียมดานการใชที่ดินปฏิบัติงาน

สํารวจภาคสนามปรับปรุงขอมูลสภาพการใชที ่ดินผลิตแผนที่สภาพการใชที ่ดินของพื้นที่
รับผิดชอบและจัดทําขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของพืชเศรษฐกิจเพื่อการประเมินผลผลิต 

18. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประเมินพยากรณผลผลิตพืชโดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและ
ขอมูลจากดาวเทียมในการจัดทําแผนที่ตางๆ 

19. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานการเกษตรที่เกี่ยวของกับการปลูกพืชและผลผลิตพืชไดแก
ลักษณะของดินน้ําภูมิอากาศและการจัดการเพื่อกําหนดเขตการใชที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ
กําหนดเขตการใชที ่ด ินในพื ้นที ่โครงการและบนพื ้นที ่ส ูงและประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอื่นๆในการศึกษาจําแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมของการใชที่ดินเพื่อการจัดที่ดิน
ทํากินใหแกราษฎรในพื้นที่ตางๆ 

20. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรดินน้ํา เพื่อวางแผนการเกษตรในพื้นที่เกษตรแขงขัน
และพอเพียง 

21. ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการใชที่ดินทางการเกษตรเพื่อใชในการจัดการดินและน้ําในพื้นที่
เสี่ยงภัย 

22. ศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตรหรือที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหลงขอมูล 

23. รวบรวม วิเคราะหและเรียบเรียงขอมูลทางการเกษตร ขอมูลการพัฒนาที่ดิน และภูมิปญญา
เกษตรกรจากแหลงขอมูลตางๆ จัดทําใหออกมาอยูในลักษณะเอกสาร บทความหรือเอกสาร
คําแนะนําเพื่อการเรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยีใหกับหนวยงานภายในกรมฯ 

24. จัดหมวดหมูเอกสารบทความ ความรูดานการพัฒนาที่ดินใหเปนคลังขอมูลความรูดานการ
พัฒนาที่ดิน เพื่อใหงายตอการคนหานํากลับมาใชใหม 

25. ประสานและตรวจสอบขอมูลเพื่อนํามาจัดทําสื่อเพื่อการเรียนรูและเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
หัวหนางานภายในกรมฯ 

26. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพื้นที่จริงในงาน - โครงการที่ไดรับมอบหมาย
จากสํานักฯ 

27. ศึกษาวิจัยและพัฒนาดานชนิดและพันธุพืชปุยสดในการปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ีและขอจํากัดดินเพื่อเผยแพรใหกับเกษตรกรและผูสนใจ 

28. ศึกษา คนควา วิจัย และทดลองดานการใชประโยชนของอินทรียวัตถุ และปุยอินทรียชนิดตาง ๆ  
รวมทั้งการใชผลิตภัณฑจุลินทรียดินในการปรับปรุงบํารุงดินอยางยั่งยืน 

29. เปนผูมีความรูในดานการสงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการและสาธิตการใชปุย
อินทรียผลิตภัณฑจุลินทรียดินในการปรับปรุงบํารุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน 
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30. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใชศึกษาคนควาทดลองวิเคราะหวิจัย
เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และการรวบรวมขอมูล
พื้นฐานโดยใชคอมพิวเตอร 

31. รวบรวมสถิติและขอมูลตางๆรวมทั้งวิเคราะหขอมูลเบื้อตนเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใชศึกษาคนควา
ทดลอง วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการดานความสัมพันธดินน้ําพืช 

32. รวบรวม / วิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรตางๆและภูมิอากาศเพื่อประมวลผลในการจัดทําระบบ
เตือนภัยตางๆทั้งแหงแลงน้ําทวมดินถลม 

33. วิเคราะหขอมูลการเกษตรเพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมตางๆประเภทพื้นที่แหงแลง
พื้นท่ีรางดินดานและดินเค็ม 

34. คนควาวิจัยเทคโนโลยีใหมๆในดานการแกปญหาดินและความเสื่อมโทรมของดิน 
35. ทําหนาที่ชวยผูบริหารและผูเชี่ยวชาญในการคนควาขอมูลงานวิชาการเพื่อใชในการวิเคราะห

และตัดสินใจในการนําเสนอโครงการ 
36. ศึกษา  คนควา ทดลองวิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ  ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเบื้องตน

เกี่ยวกับงานวิจัย วิเคราะหสถิติ เปนผูชวยในการปฏิบัติงานวิเคราะห วิจัยในโครงการความ
รวมมือกับตางประเทศ 

37. สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธุพืชเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 
38.  ปฏิบัติงานวิชาการดานการพัฒนาที่ดิน เชน งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาที่ดิน 
39.  เปนวิทยากรถายทอดความรูแกหมอดินอาสา เกษตรกร และเจาหนาที่ของรัฐทั้งหนวยงานของ

รัฐทั้งหนวยงานเดียวกัน และหนวยงานอื่นๆ 
40.  ศึกษา คนควาทดลอง วิเคราะหและวิจัย เกี่ยวกับการสํารวจดินการปรับปรุงพันธุพืชเกษตร

ทฤษฎีใหมเกษตรยั่งยืน การขยายพันธุหญาแฝก ฯลฯ 
41.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ไดรับมอบหมาย ทั้งในสวนกลางหรือสวนภูมิภาค

หรืองานตามแผนยุทธศาสตรของจังหวัด (CEO) 
42.  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

คาตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร  ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร  
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ทางพืชไรนา ทางพืชไร ทางพืชศาสตร ทางพืชสวน  
ทางสงเสริมการเกษตร ทางสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร ทางวิทยาศาสตรเกษตร ทางวิทยาศาสตรการเกษตร 
หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
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หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ ใช เฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหนาที่

ภารกจิ 
(2) ความรูเกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เชนความรูทั่วไปทางการเกษตรการอนุรักษดิน

และน้ําการจัดการดินการปรับปรุงบํารุงดินการวางแผนการใชที่ดินและการใชผลิตภัณฑทางการเกษตรที่
เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน 

 
 

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

 


