รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561)

หน่วยที่ 1 ตําแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งที่ 1.1 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 4 อัตรา ดังนี้
(1) กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
(2) กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
(3) กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
(4) กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
ลักษณะงานทีจ่ ะให้ปฏิบตั ิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับปรุง
บํารุงดิน รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยมาตรการต่างๆ แก้ไขพื้นที่ดินที่มี
ปัญหา เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง
ดินที่สูง พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นานอกเขตชลประทาน
ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ด้านชนิดและพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตราของ
วั ส ดุ ป รั บ ปรุ ง ดิ น เพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น และการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และข้อจํากัด เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและ
ผู้สนใจ ติดตามความก้าวหน้าระบบ IT
3. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์
ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
4. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย
เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
ด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ํา พืช
5. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง
วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ งานวิ ช าการเกษตรจั ด ทํ า ข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์

-26. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับงาน
วิชาการเกษตร
7. เตรียมตัวอย่างหญ้าแฝก การวิเคราะห์สายพันธุ์ทางด้าน DNA และการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ DNA
8. ปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด การเจริญเติบโต และความงอกของ
หญ้าแฝก
9. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ําในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งจัดทําข้อมูลระบบเผยแพร่บน web
site
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนการอนุรักษ์ดินและน้ํา แก้ไขปรับปรุงดิน
ที่มีปัญหาการใช้ประโยชน์ร่วมกั บ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานี
พัฒนาที่ดินต่างๆ ในการจัดทําหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนาที่ดิน
อื่นๆ
11. จัดทําแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ
12. ตรวจสอบวิเ คราะห์ข้อ มูล ดิน เพื่อ ใช้ศึก ษาค้น คว้า ทดลองวิเ คราะห์วิจัย
เกี่ยวกับงานวิชาการในด้านต่างๆ
13. รวบรวมสถิต ิแ ละข้อ มูล ต่า งๆรวมทั ้ง วิเ คราะห์ข ้อ มูล เบื ้อ งต้น เกี ่ย วกับ
งานวิจัยเพื่อ ใช้ศึกษา ทดลองค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย เกี่ยวกับงานวิชาการ
เกษตรด้านความสัมพันธ์น้ํา พืช
14. จัดทําฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์
วิจัยและ ปรับปรุงฐานข้อมูลดิน
15. สนับสนุนงานวิเคราะห์วิจัยทดสอบในด้านดินน้ําพืช
16. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรเบื้องต้นเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง
วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการต่างๆ
17. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมด้านการ
ใช้ที่ดินปฏิบัติงานสํารวจภาคสนามปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินผลิต
แผนที่สภาพการใช้ที่ดินของพื้นที่รับผิดชอบและจัดทําข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพื่อการประเมินผลผลิต
18. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประเมินพยากรณ์ผลผลิตพืชโดยใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลจากดาวเทียมในการจัดทําแผนที่ต่างๆ
19. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชและ
ผ ล ผ ลิต พืช ได้แ ก่ล ัก ษ ณ ะ ข อ งดิน น้ํ า ภูม ิอ ากาศและการจัด การ
เพื่อ กํา หนดเขตการใช้ที่ดิน สํา หรับ พืช เศรษฐกิจ กํา หนดเขตการใช้ที่ดิน
ในพื้นที่โครงการและบนพื้นที่สูงและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นๆในการศึกษาจําแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการ
จัดที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ
20. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรดินน้ํา เพื่อวางแผนการเกษตรใน
พื้นที่เกษตรแข่งขันและพอเพียง

-321. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้ที่ดินทางการเกษตรเพื่อใช้ในการจัดการ
ดินและน้ําในพื้นที่เสี่ยงภัย
22. ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางการเกษตร บทวิ จั ย บทความทาง
การเกษตรหรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหล่งข้อมูล
23. รวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลการพัฒนาที่ดิน
และภูมิปัญญาเกษตรกรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดทําให้ออกมาอยู่ในลักษณะ
เอกสาร บทความหรือเอกสารคําแนะนําเพื่อการเรี ยนรู้ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภายในกรมฯ
24. จัดหมวดหมู่เอกสารบทความ ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นคลังข้อมูล
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานํากลับมาใช้ใหม่
25. ประสานและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนํามาจัดทําสื่อเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหัวหน้างานภายในกรมฯ
26. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพื้นที่จริงในงาน - โครงการ
ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักฯ
27. ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านชนิดและพันธุ์พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบํารุงดินให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และข้อจํากัดดินเพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและ
ผู้สนใจ
28. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองด้านการใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และ
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุง
บํารุงดินอย่างยั่งยืน
29. เป็นผู้มีความรู้ในด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ
และสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินใน
ระบบเกษตรยั่งยืน
30. ตรวจสอบวิเ คราะห์ข้อมู ล เบื้อ งต้น เกี่ ยวกั บงานวิจั ย เพื่อ ใช้ ศึก ษาค้นคว้ า
ทดลองวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์
31. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อต้นเกี่ยวกับงานวิจัย
เพื่ อ ใช้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ทดลอง วิ เ คราะห์ แ ละวิ จั ย เกี่ ย วกั บ งานวิ ช าการ
ด้านความสัมพันธ์ดินน้ําพืช
32. รวบรวม / วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นทรั พ ยากรต่ า งๆและภู มิ อ ากาศเพื่ อ
ประมวลผลในการจัดทําระบบเตือนภัยต่างๆทั้งแห้งแล้งน้ําท่วมดินถล่ม
33. วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรเพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมต่างๆ
ประเภทพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่ร้างดินดานและดินเค็ม
34. ค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆในด้านการแก้ปัญหาดินและความเสื่อมโทรม
ของดิน
35. ทํา หน้ า ที่ ช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารและผู้ เ ชี่ ย วชาญในการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล งานวิ ช าการ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการนําเสนอโครงการ

-436. ศึก ษา ค้ น คว้า ทดลองวิเ คราะห์ วิ จั ยเกี่ ยวกั บงานวิ ชาการ ตรวจสอบ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย วิเคราะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในการ
ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัยในโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
37. สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
38. ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนา
ที่ดิน
39. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แ ก่ หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้ าหน้า ที่
ของรัฐทั้งหน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอื่นๆ
40. ศึกษา ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัย เกี่ยวกับการสํารวจดินการปรับปรุง
พันธุ์พืชเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรยั่งยืน การขยายพันธุ์หญ้าแฝก ฯลฯ
41. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆตามรู ป แบบการพั ฒ นาที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ทั้ ง ใน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคหรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด (CEO)
42. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ในสาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต พืช สาขาวิ ชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิ ชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ
(2) ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น ความรู้
ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ํา การจัดการดิน การปรับปรุงบํารุงดิน
การวางแผนการใช้ ที่ ดิ น และการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
***************************

