
0 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 4 ปี 4 ปีขึน้ไป 0 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 4 ปี 4 ปีขึน้ไป 0 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 4 ปี 4 ปีขึน้ไป 0 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 4 ปี 4 ปีขึน้ไป

นักบริหารระดบัต้น(นบต.) 

(อายุงาน 3 ปีขึน้ไป) (อิงตาม 

ทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะ ทกัษะการคิดสร้างสรรค์เชิง

การแก้ปัญหาและตดัสินใจ

ความรอบรู้ด้านดนิและปุ๋ ย
ทกัษะการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางด้านการเกษตร
การอนุรักษ์ดนิและนํา้เบือ้งต้น

การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตวั และมารยาททางสังคมสําหรับผู้บริหาร
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 Coaching For Manager

การพัฒนาภาวะผู้ นําสําหรับผู้บริหาร

เทคนิคการโค้ชสําหรับผู้บริหาร (Excutive Coaching)

ทกัษะการคิดเชิงระบบ : เครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาที่ทรงพลัง (Systematic Thinking Skills: powerful set of problem solving tools and techniques)

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้สัมฤทธิผล การพัฒนาการคิดเชิงยุทธศาสตร์ : ความท้าทายของผู้บริหารเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร (Strategic Thinking : Leadership Challenge  for Sustainable Organization)
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การเป็นข้าราชการที่ดสีําหรับ

ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง

ปฎบิัตหิน้าที่ราชการ

ทกัษะการจัดการงานประจําวัน การทาํงานเชิงรุกสู่ความสําเร็จ (Proactive for Success) / 7 hapbit

ศิลปะในการสร้างแรงบันดาลใจและการโน้มน้าวใจผู้ อื่น

การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตวั และมารยาททางสังคมสําหรับจ้าหน้าที่

จิตวิทยาการบริหารงานและบริหารความขัดแย้ง

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

การจัดทาํนโยบาย แผนงานและการบริหารยุทธศาสตร์

การบริหารข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Management)

การเขียนแผนงานโครงการเชิงปฏิบัตกิาร

(Project  Management)

นักบริหารระดบัสูง(นบส.)

นักบริหารระดบักลาง (นบก.)  (อายุงาน 3 ปีขึน้ไป)  

นักบริหารด้านการพัฒนาที่ดนิระดบัต้น (นบต.พด.)

 เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสําหรับหวัหน้ากลุ่มงาน

การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

Training Roadmap ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

หลักสูตร
นักวิชาการ (ปฏบิัตกิาร) นักวิชาการ (ชํานาญการ) นักวิชาการ (ชํานาญการพเิศษ) นักวิชาการ (เชี่ยวชาญ)

การประเมินผลตอบแทนและเทคนิคการวิจัยแผนการใช้ที่ดนิระดบัขุดดนิกับพืชเศรษฐกิจ การวางแผนการใช้ที่ดนิเชิงระบบ

้

สถิตเิพื่อการวิจัยทางการเกษตร

กลยุทธ์การเขียนโครงการด้าน

การพัฒนาที่ดนิ
กลยุทธ์การบริหารโครงการวิจัย

ประมวลกฏหมายด้านการพัฒนาที่ดนิ

เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาที่ดนิผ่านสื่อออนไลน์/ออฟไลน์
เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ  

การพัฒนาวิทยากรสู่มืออาชีพ (Training of the trainer)

เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัย
การใช้สถิตขิัน้สูงสําหรับการวิจัย

เทคนิคการนําเสนอและการเขียนบทความทางวิชาการระดบันานาชาติ

การบริหารจัดการแผนและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ดนิระดบัพืน้ที่ ให้สัมฤทธิ์ผล

การสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคางานระบบอนุรักษ์ดนิและนํา้เชิงลึก

การจัดทาํแผนพัฒนา

ทรัพยากรดนิ/นํา้ในระดบัพืน้ที่

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยด้านพัฒนาที่ดนิ เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  เทคนิคการวิจัยแบบผสานวิธีเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดนิ เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเกษตร (Agriculture Consulting Technique)

การวิเคราะห์ Big Data ทางการเกษตร เพื่อการตดัสินใจ (Big Data Analytic)

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ ยสด/พืชอนุรักษ์ดนิและนํา้/หญ้าแฝก
การใช้แบบจําลองขัน้สูงและวิเคราะห์เชิงพืน้ที่โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศภมูิศาสตร์

และการรับรู้ระยะไกล(GIS & RS)
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ระบบสารสนเทศภมูิศาสรตร์เบือ้งต้น (GIS) เทคนิคการตดิตามและ

ประเมินผลงานโครงการวิจัย

ด้านการพัฒนาที่ดนิการใช้ข้อมูลสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดนิ

การวิเคราะห์และบริหารจัดการพืน้ที่เชิงระบบ

ศิลปะการทาํงานพัฒนาที่ดนิ 

แบบมีส่วนร่วม

การสํารวจ ออกแบบ และ

ประเมินราคางานระบบอนุรักษ์

ดนิและนํา้ มืออาชีพ



0 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 4 ปี 4 ปีขึน้ไป 0 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 4 ปี 4 ปีขึน้ไป 0 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 4 ปี 4 ปีขึน้ไป 0 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 4 ปี 4 ปีขึน้ไป
หลักสูตร

นักวิชาการ (ปฏบิัตกิาร) นักวิชาการ (ชํานาญการ) นักวิชาการ (ชํานาญการพเิศษ) นักวิชาการ (เชี่ยวชาญ)

ระบบภมูิสารสนเทศทาง

ภมูิศาสตร์ระดบัต้น เบือ้งต้น
ระบบอุตนุิยมวิทยาการเกษตร การอบรมภาษาอังกฤษ เบือ้งต้น

การนําเสนอผลงานด้วย อินโฟ

กราฟฟิก

การประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศทางภมูิศาสตร์

การประยุกต์ใช้โมเดล 

ประเมินพืน้ที่เสี่ยงภยั

การเขียนโครงการวิจัยทางการ

เกษตรเพื่อขอสนับสนุน

งบประมาณ

ระบบภมูิสารสนเทศทาง

ภมูิศาสตร์ ระดบัสูง

การอบรมภาษาอังกฤษ 

ระดบัสูง(เจรจาต่อรอง นําเสนอ

ในที่ประชุม)

การเผยแพร่ข้อมูลเชิงพืน้ที่

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการ

สํารวจสภาพการใช้ที่ดนิ 

ตดิตามสถานการณ์การใช้ที่ดนิ

และการคาดการณ์พืน้ที่เสี่ยง

ภยัทางการเกษตร

การเขียนผลงานวิชาการเพื่อ

การเผยแพร่

การประยุกต์ใช้ระบบภมูิ

สนเทศทางภมูิศาสตร์
การบริหารโครงการวิจัย

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการ

สํารวจสภาพการใช้ที่ดนิ 

ตดิตามสถานการณ์การใช้ที่ดนิ

และการคาดการณ์พืน้ที่เสี่ยง

ภยัทางการเกษตร

การเขียนผลงานวิชาการเพื่อ

การเผยแพร่

การใช้โปรแกรม microsoft office
การใช้โปรแกรมทางด้าน GIS 

และ RIS
เทคนิคการเป็นวิทยากร

การอบรมภาษาอังกฤษ (การ

เขียนหนังสือโต้ตอบ การ

ประสานงาน)

การเขียนโครงการวิจัยทางการ

เกษตรเพื่อขอสนับสนุน

งบประมาณ

การประยุกต์ใช้ระบบภมูิ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ตดัสินใจสําหรับผู้บริหาร

การอบรมภาษาอังกฤษ 

ระดบัสูง(เจรจาต่อรอง นําเสนอ

ในที่ประชุม)

การประยุกต์ใช้ระบบภมูิสนเทศ

เพื่อสนุนการตดัสินใจสําหรับ

ผู้บริหาร

หลักสูตรความรอบรู้เกี่ยว

นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน

ภมูิสารสนเทศ

ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและ

หน่วยงานที่สังกัด

ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและ

หน่วยงานที่สังกัด

ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและ

หน่วยงานที่สังกัด

ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและ

หน่วยงานที่สังกัด

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับ

ทรัพยากรดนิ และการจัดการ

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับ

ทรัพยากรดนิ และการจัดการ

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับ

ทรัพยากรดนิ และการจัดการ

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับ

ทรัพยากรดนิ และการจัดการ

ความรู้พืน้ฐานทางการเกษตร ความรู้พืน้ฐานทางการเกษตร ความรู้พืน้ฐานทางการเกษตร
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ทกัษะการวิจัยทางการเกษตร 

(พืน้ฐาน)

 ทกัษะการวิจัยทางการเกษตร 

(พืน้ฐาน)

 ทกัษะการวิจัยทางการเกษตร 

(พืน้ฐาน)

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ที่มีประสิทธิภาพ

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การเขียนรายงานผลการวิจัย 

และเอกสารวิชาการ

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ที่มีประสิทธิภาพ

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ที่มีประสิทธิภาพ

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ที่มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ

การเขียนรายงานผลการวิจัย 

และเอกสารวิชาการ

การเขียนรายงานผลการวิจัย 

และเอกสารวิชาการ

การเขียนรายงานผลการวิจัย 

และเอกสารวิชาการ

เทคนิคการเป็นวิทยากรมือ

อาชีพ

เทคนิคการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ

 เทคนิคการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ

 เทคนิคการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ

การใช้แผนที่และการแปลผล

เพื่อการปฏิบัตงิานในพืน้ที่

เทคนิคการเป็นวิทยากร และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้

เทคนิคการเป็นวิทยากรมือ

อาชีพ

เทคนิคการเป็นวิทยากรมือ

อาชีพ

การใช้ระบบฐานข้อมูลดนิและ

การใช้ประโยชน์ที่ดนิ

การใช้แผนที่และการแปลผล

เพื่อการปฏิบัตงิานในพืน้ที่

การใช้แผนที่และการแปลผล

เพื่อการปฏิบัตงิานในพืน้ที่

การใช้แผนที่และการแปลผล

เพื่อการปฏิบัตงิานในพืน้ที่

การใช้ระบบฐานข้อมูลดนิและ

การใช้ประโยชน์ทีด่นิ

การใช้ระบบฐานข้อมูลดนิและ

การใช้ประโยชน์ทีด่นิ

การใช้ระบบฐานข้อมูลดนิและ

การใช้ประโยชน์ทีด่นิ

พรบ.พัฒนาที่ดนิ 2551/

กฎหมาย ระเบียบ
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เทคโนโลยีการจัดการดนิอย่างยั่งยืน

การใชประโยชนทดน การใชประโยชนทดน การใชประโยชนทดน กฎหมาย ระเบยบ

พรบ.พัฒนาที่ดนิ 2551/

กฎหมาย ระเบียบ

พรบ.พัฒนาที่ดนิ 2551/

กฎหมาย ระเบียบ

พรบ.พัฒนาที่ดนิ 2551/

กฎหมาย ระเบียบ

เทคนิคการบริหารงานบุคคล

และการสื่อสาร

เทคนิคการบริหารชุด

โครงการวิจัย

หลักการทาํงานแบบมีส่วนร่วม

เทคนิคการตดิต่อ ประสานงาน
เทคนิคการบริหารงานบุคคล

และการสื่อสาร
เทคนิคการตดิต่อ ประสานงาน

ถอดบทเรียนความสําเร็จ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เทคนิคการบริหารโครงการวิจัย                     
เทคนิคการบริหารงานบุคคล

และการสื่อสาร

เทคนิคการประเมินผล

โครงการวิจัย

เทคนิคการบริหารชุด

โครงการวิจัย

เทคนิคการประเมินผล

โครงการวิจัย

การบริหารจัดการสินค้าเกษตร

แบบครบวงจร

เครื่องมือวิเคราะห์การ

ปฏิบัตงิานให้มีประสิทธิภาพ 

เช่น SWOT Analysis, PDCA 

เป็นต้น

การเขียนบทความทางวิชาการ

เพื่อตพีิมพ์ทัง้ในระดบัชาตแิละ

นานาชาติ

เทคนิคการทาํงานร่วมกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดทาํมาตรฐานการ

ปฏิบัตงิานเพื่อพัฒนา

SLM  INDICATOR INDEX

เทคนิคการนํานโยบายมาสู่

แผนการปฏิบัตทิี่มีประสิทธิภาพ

ระบบการควบคุมคุณภาพห้อง

ปฏิบัตจิุลชีววิทยา

ระบบการควบคุมคุณภาพห้อง

ปฏิบัตจิุลชีววิทยากสู
ตร

ตา
ม
ห
น้
าที่

งา
น

 

(F
un

ct
io

na
l 

w
le

dg
e 

C
ou

rs
e)

 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ดนิและอินทรียวัตถุ

แนวทางการควบคุมคุณภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และอาหารเลีย้งเชือ้ในห้องปฏิบัตกิารจุลชีววิทยา

หลักการทาํงานแบบมีส่วนร่วม
การจัดทาํยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และกรอบการทาํงานของ

หน่วยงาน
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. เทคโนโลยีการจัดการดนิอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีการจัดการดนิอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีการจัดการดนิอย่างยั่งยืน
การเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ และสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการทาํเกษตร

การเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ และสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการทาํเกษตร

การเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ และสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการทาํเกษตร

การเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ และสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการทาํเกษตร

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม

หลักการทาํงานแบบมีส่วนร่วม
เครื่องมือวิเคราะห์การปฏิบัตงิานให้มีประสิทธิภาพ เช่น SWOT 

Analysis, PDCA เป็นต้น

การบริหารจัดการผลิต และการใช้ประโยชน์พืชปุ๋ ยสดแบบครบ

วงจร

เทคนิคการตดิต่อ เจรจาต่อรอง ประสานความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ

ฏ ุ ฏ ุ

ระเบียบสํานักนายกฯ 

ว่าด้วยงานพัสดแุละสารบรรณ

เทคนิคการจัดทาํคู่มือการปฏิบัตงิาน (Work Manual)

ทกัษะการเขียนหนังสือราชการ คําสั่งและประกาศ

ระเบียบและขัน้ตอนการปฏิบัตงิานสําหรับกรรมการ (พัสด ุ
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การใช้ภาษาและวัฒนธรรม (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ระดบัต้น  (การฟัง พูด สื่อสารผ่านอีเมล์  โทรศัพท์) การใช้ภาษาและวัฒนธรรม (ภาษาอังกฤษ)  เพื่อการสื่อสาร ระดบักลาง (การเขียนหนังสือโต้ตอบ การประสานงาน) การใช้ภาษาและวัฒนธรรม (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ระดบัสูง (เจรจาต่อรอง นําเสนอในที่ประชุม)

เทคนิคการใช้ Social Network ในการสื่อสารอย่างปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ เทคนิคการใช้ Social Network ในการสื่อสาร อย่างปลอดภยัและคุ้มค่า

ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัตงิาน (MS Office) เบือ้งต้น ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการนําเสนออย่างมืออาชีพ ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับผู้บริหาร

มาตราฐานงานวิชาการพัฒนาที่ดนิ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ทกัษะการทาํงานอย่างมีความสุข (สุขภาพด)ี

การอบรมวินัย ค่านิยม และจริยธรรมของข้าราชการที่ดี การพัฒนาจริยธรรมคุณธรรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทจุริตและคอรัปชั่น

กฎหมาย ระเบียบข้าราชการ

พลเรือน

การบริการที่เป็นเลิศ กลยุทธ์การบริหารงานบริการด้านการพัฒนาที่ดนิ

ระเบียบสํานักนายกฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิแก้ไขหรือยกเลิก

การเตรียมตวัก่อน / หลังการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข
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