
 
 

 
                                                          (สําเนา) 

ประกาศกรมพฒันาที่ดิน 
เร่ือง   รับสมคัรบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

----------------------- 

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป              
ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑         
กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จึงประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

๑. ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.๑  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๑.๒  ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์  กลุม่งานบริหารทั่วไป 

รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการเลือกสรร 

คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟอืน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตาํแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทําความผดิทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ   
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่านการเลอืกสรรในวันทีท่ําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างของ     
 ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงาน 
 หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกให้ไม่เกิน  
 ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคทีต่้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มาย่ืนด้วย 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 

๓. การรับสมัคร 

๓.๑   วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครได้ทาง Internet ต้ังแต่วันที่ 20 พฤษภาคม  ๒๕๕6    

ถึงวันที่ 27  พฤษภาคม 2556 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ http://www.ldd.go.th  และ
http://ldd.thaijobjob.com  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

๓.๑.๑  ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th เลือกที่เมนู 
“สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน (JOB LDD)” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ       
“รับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” 

๓.๑.๒  ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบ   
จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ 

๓.๑.๓  ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในกระดาษ A ๔ เพื่อนําไปชําระเงิน หากไม่มีเครื่องพิมพ์   
ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง       
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการ
ชําระเงินหรือบันทึกข้อมลูลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้ง
แรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 

๓.๑.๔  ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ ๓.๑.๓) ไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 
ภายใน วันและเวลาทําการของทางธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 

๓.๑.๕  ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลข
ประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระเงินค่าธรรมเนียม 

ทั้งน้ี ผู้สมัครมีสิทธสิมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น 
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๓.๒  ค่าธรรมเนียมการสอบ 
ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแตล่ะตําแหน่ง จํานวน ๑๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
๓.๒.๑  ค่าธรรมเนียมสอบ        จํานวน  ๑๐๐  บาท 
๓.๒.๒  ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ   จํานวน   ๓๐  บาท 

ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 ๓.๔ .๑  การรับสมัครตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง          

ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น      
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๓๗     

         ๓.๔.๒  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า     
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สําหรับ  ผู้นั้น  และกรมพัฒนาที่ดินจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย 

๓.๔   หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
(๑)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด  

๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
(๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรยีนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ 

ตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ      
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ 27 พฤษภาคม 2556 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล  

(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกลุในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมลงชือ่กํากับ และให้นําหลักฐาน   
ทุกฉบับใส่ซองสีนํ้าตาลขนาด A ๔ (๙ x ๑๒ น้ิว) พร้อมทั้งเขียนเลขประจําตัวสอบไว้หน้าซองด้วย 
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๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และกําหนด
วัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
  กรมพัฒนาที่ดิน  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ          
และสมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมิน ในวันที่  5 มิถุนายน 2556 ณ กลุ่มสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง  กองการเจ้าหน้าท่ี ทาง http://www.ldd.go.th และ http://ldd.thaijobjob.com 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องไดร้ับการประเมนิความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ดังนี้ 
๕.๑  ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี ้
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  

   -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
  -  ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตร และการพัฒนาที่ดิน 
  -  ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน 

-  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑท์างการเกษตรของกรมพัฒนาทีดิ่น 

ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์  
   -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
    -  การวิเคราะห์ วิจัยพืช  ปุ๋ย และการปรับปรุงบํารุงดิน 
  -  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสมบัติ ทางเคมี และกายภาพที่เกี่ยวข้องกับดิน โครงสร้างดิน  
                         และแร่ในดิน 
  -  ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกค้างจากการทําการเกษตร ต่อสิ่งแวดล้อม 

-  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑท์างการเกษตรของกรมพัฒนาทีดิ่น 

๕.๒  ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ 2 คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  

        ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัตสิ่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ 
เช่น ความรู้ทีใ่ช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัตหิน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคต ิ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน และมนษุยสัมพันธ์ ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

 

 

 

 



  

- ๕ – 

๖.  เกณฑ์การตัดสิน 

   ผู้ ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที ่๒ 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ํากว่า   
ร้อยละ ๖๐ 
   การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ คร้ัง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ     
และสมรรถนะ ทั้ง ๒ ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเทา่กัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า     และ
หากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับหมายเลข
ประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

๗.   การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

 กรมพัฒนาท่ีดนิ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ณ กลุม่สรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่  และทาง  www.ldd.go.th และ http://ldd.thaijobjob.com โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป   เมื่อเลือกสรรครบกําหนด  ๑  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรอื       
นับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมลีักษณะงานเดยีวกันนี้ใหม ่แล้วแต่กรณ ี

๘.   การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาํสัญญาจ้างตามที่  กรมพัฒนาที่ดินกําหนด 

                ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕6 

 (ลงนาม)                       เกรียงศักดิ์  หงษ์โต 

                       (นายเกรียงศักดิ์  หงษ์โต) 
                            อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 

 

 

 

 

จีนนี่  ราง/พิมพ 

         ตรวจ 
จีนนี่  ร่าง/พิมพ์
         ตรวจ          สําเนาถูกต้อง 

        จีนนี ่ ไชยสนธ์ิ 

   (นางสาวจีนนี่  ไชยสนธิ์) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 



  

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันท่ี  9  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

----------------------- 

๑.  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
1. ศึกษา  ค้นคว้า วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับปรุงบํารุงดิน  

รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยมาตรการต่างๆ แก้ไขพ้ืนที่ดินท่ีมีปัญหา เช่น ดินเปรี้ยวจัด  
ดินกรด  ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินท่ีสูง พ้ืนที่ลาดชัน พื้นที่ในเขตชลประทาน 
พื้นที่นานอกเขตชลประทาน  ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย  โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
เบ้ืองต้น 

2. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ด้านชนิดและพันธ์ุพืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตราของวัสดุปรับปรุงดิน 
เพื่อนํามาปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ําให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และ
ข้อจํากัด เพ่ือเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ติดตามความก้าวหน้าระบบ IT 

3. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร  ศึกษา  วิจัยการใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตามนโยบาย 
ของรัฐบาลเพ่ือให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

4. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย  เพื่อใช้ศึกษา  
ค้นคว้า ทดลอง  วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ํา พืช 

5. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์วิจัย
เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

6. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  เพื่อใช้ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร 
7. เตรียมตัวอย่างหญ้าแฝก การวิเคราะห์สายพันธุ์ทางด้าน DNA และการตรวจสอบและวิเคราะห์ 

DNA 
8. ปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด การเจริญเติบโต และความงอกของหญ้าแฝก 
9. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่

ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งจัดทําข้อมูลระบบเผยแพร่บน web site 
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนการอนุรักษ์ดินและน้ํา  แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหาการใช้

ประโยชน์ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินต่างๆ ในการจัดทํา
หมู่บ้านพัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนาท่ีดินอื่นๆ 

11. จัดทําแผนงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ 
12. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลดิน เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงาน    

วิชาการในด้านต่างๆ 
13. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ  รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้

ศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์       
น้ํา พืช 

 
 
 



  

 
14. จัดทํา Web page เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ วิจัย และ  
      ปรับปรุงฐานข้อมูลดิน 
15. สนับสนุนงานวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ในด้านดิน น้ํา พืช 
16. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลการเกษตรเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 

วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการต่างๆ 
17. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมด้านการใช้ที่ดิน ปฏิบัติงาน

สํารวจภาคสนาม ปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ผลิตแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของพื้นที่
รับผิดชอบ และจัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพื่อการประเมิน
ผลผลิต 

18. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประเมินพยากรณ์ผลผลิตพืช โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และ
ข้อมูลจากดาวเทียมในการจัดทําแผนที่ต่างๆ  

19. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชและผลผลิตพืช ได้แก่ 
ลักษณะของดิน น้ํา ภูมิอากาศ และการจัดการ เพื่อกําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืช
เศรษฐกิจ กําหนดเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการและบนพื้นที่สูง และประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการศึกษาจําแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมของการใช้
ที่ดินเพื่อการจัดที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ 

20. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรดิน นํ้า เพื่อวางแผนการเกษตรในพื้นที่เกษตร 
แข่งขันและพอเพียง 

21. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการใช้ที่ดินทางการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดการดินและน้ํา 
ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

22. ศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตร หรือ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหล่งข้อมูล 

23. รวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลการพัฒนาที่ดิน และภูมิปัญญา
เกษตรกรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดทําให้ออกมาอยู่ในลักษณะเอกสาร บทความหรือเอกสาร
คําแนะนําเพื่อการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภายในกรมฯ 

24. จัดหมวดหมู่เอกสาร บทความ ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นคลังข้อมูลความรู้ด้าน 
การพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหานํากลับมาใช้ใหม่ 

25. ประสานและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนํามาจัดทําสื่อเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับหัวหน้างาน ภายในกรมฯ 

26. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพื้นที่จริงในงาน - โครงการที่ได้รับมอบหมาย
จากสํานักฯ 

27. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านชนิดและพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ในการปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสม 
กับสภาพพื้นที่และข้อจํากัดดิน เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ 

28. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองด้านการใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ชนิด 
ต่าง ๆ  รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินอย่างยั่งยืน 

29. เป็นผู้มีความรู้ในด้านการส่งเสริม เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ และสาธิต 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน 

 
 



  

 
30. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง  วิเคราะห์

วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร จัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ 

31. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ือต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษา 
ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ํา พืช 

32. รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆ และภูมิอากาศเพื่อประมวลผลในการจัดทํา 
ระบบเตือนภัยต่างๆ ท้ังแห้งแล้ง น้ําท่วม ดินถล่ม 

33. วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตร เพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมต่างๆ ประเภทพื้นที่แห้ง
แล้งพื้นที่ร้าง ดินดาน และดินเค็ม 

34. ค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการแก้ปัญหาดินและความเสื่อมโทรมของดิน   
35. ทําหน้าท่ีช่วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในการค้นคว้าข้อมูลงานวิชาการ เพื่อใช้ในการ

วิเคราะหแ์ละตัดสินใจในการนําเสนอโครงการ 
36. ศึกษา  ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ  ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย วิเคราะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัยใน
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 

37.  สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธ์ุพืช เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
38.  ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาท่ีดิน  
39.  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของรัฐท้ังหน่วยงาน

ของรัฐ ท้ังหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอื่นๆ 
40.  ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย เกี่ยวกับ  การสํารวจดิน การปรับปรุงพันธุ์พืช

เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรยั่งยืน การขยายพันธ์ุหญ้าแฝก ฯลฯ 
41.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนกลางหรือ 

ส่วนภูมิภาค หรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด (CEO)  
42.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รบัมอบหมาย 
 

      อัตราว่าง  2  อัตรา 

ค่าตอบแทน  ๑5,960 บาท 

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสดุ 30 กันยายน 2557 

คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
     คุณวุฒิปรญิญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ    
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 
 
 



  

  รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่  9   พฤษภาคม  ๒๕๕6 

----------------------- 

๒.  ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์  กลุม่งานบริหารทั่วไป  
ลักษณะงานที่จะปฏิบัต ิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
1.   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาโรคพืชหรือชีววิทยาเกี่ยวกับทางด้านการคัดแยกและ

ทดสอบกิจกรรมของจุลินทรีย์เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรสําหรับเพิ่ม
คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์และความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

2.   ปฏิบัติหน้าที่ในการสํารวจและเก็บตัวอย่างดินและวัสดุเศษพืชในพื้นที่การเกษตรเพื่อนํามาคัด
แยกจุลินทรี ย์ที่ เป็นประโยชน์ทางการเกษตร และสําหรับเป็นฐานข้อมูลจุลินทรีย์ดิน 
ทางการเกษตรตามกลุ่มชุดดินของประเทศไทย 

3.   ศึกษาและวิจัยในด้านคัดแยกประเภทจุลินทรีย์ทางการเกษตรในขั้นต้นและการแยก     
เชื้อจุลินทรีย์ให้บรสิุทธ์ิ 

4.   ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในด้านการทดสอบกิจกรรมจุลินทรีย์ดินเพ่ือคัดเลือกจุลินทรีย์ดิน 
ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับนําไปใช้ประโยชน์เพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

5.   ศึกษา วิจัย และพัฒนาในด้านการขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อผลิตให้ 
ได้เป็นหัวเชื้อจุลินทรย์ีสําหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ต่อไป 

6.   ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ 
ทางการเกษตรรวมถึงการเก็บรักษาและการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรี ย์เพื่อตรวจสอบ     
ประสิทธิภาพกิจกรรมของจุลินทรีย์ 

7.  มีความสามารถในด้านการให้บริการข้อมูล การจัดนิทรรศการ และการสาธิตเกี่ยวกับ 
การผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั่วไป 

8. ทําหน้าท่ีผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบสมบัติทางเคมีของดิน 
สาเหตุปัญหาของดินและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมาตรการปรับปรุง และแก้ไขปัญหา     
ของดิน 

9.   ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
Microsoft   

10. วิเคราะห์ตัวอย่างน้ําตามรายการดังนี้ ออกซิเจนละลายน้ําไนโตรเจน ไนเตรด แอมโมเนีย 
ซัลเฟต ฟอสเฟต คลอไรด์ คาร์บอเนตไบคาร์บอเนต ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ดิน พืช  

11. ทําหน้าท่ีผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมสารละลายชนิดต่างๆ ในงานตรวจสอบวิเคราะห์ 
ชนิด และปริมาณแร่ในดิน หิน หินผุ และดินในลักษณะธรรมชาติ โดยวิธีการทางจุลสัณฐาน 

12.   ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารทั้งหมดในพืช ปุ๋ยและวัสดุ
ปรับปรุงดินรวมทั้งงานเร่งด่วนในการในการรับรองมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร 

 
 
 



  

 
13.   ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์  และวิเคราะห์งานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 
14.  วิเคราะห์ วิจัยดิน ในห้องทดลอง ศึกษาวิจัย การกําหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ 
15.  จัดทํา Web page  เพ่ือเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ วิจัยและ

ปรับปรุงฐานข้อมูลดิน 
16.  ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน เช่น ฟอสฟอรัส  

โพแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม   
17.   วิเคราะห์ดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติการและในหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ 
18.   สนับสนุนงาน วิจัยงาน สาธิต ทดสอบ ในด้านดิน น้ํา พืช 
19.   ให้คําแนะนํา เผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป 
 
อัตราว่าง  ๑  อัตรา 

ค่าตอบแทน  ๑5,960 บาท 

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ    
พ.ศ.๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสดุ 30 กันยายน 2557 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
          คุณวฒิุปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรช์วีภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
          สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  หรือสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

 
 


