










รายละเอยีดของตาํแหน่งทีร่บัสมคัร 
เอกสารแนบทา้ยประกาศกรมวชิาการเกษตร  ลงวนัที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๑. ตาํแหนง่นกัวชิาการเกษตรปฏบิัตกิาร (ด้านปรบัปรงุพนัธุพ์ืช) 
 ๑.๑  จาํนวนตาํแหนง่วา่งครั้งแรก 
  บรรจุครั้งแรกจํานวน ๑ อัตรา  ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงาน  ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๒  อัตราเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บั  
  อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐  –  ๑๙,๒๕๐ บาท  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศ
กรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.๓  คณุสมบตัิเฉพาะสําหรบัตาํแหนง่ 
        ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางปรับปรุงพันธ์ุพืช ทางพืชสวน ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท 
 ๑.๔  ลกัษณะงานที่ปฏิบตั ิ
        ปฏิบัติงานในฐานะนักวิจัยที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช การอนุรักษ์และการจัดการเช้ือพันธุกรรม การปรับปรุงพันธ์ุโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
สถิติและการวางแผนการทดลอง ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม และปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
   (๑)  ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต การจําหน่าย การนําเข้า การส่งออกพืช 
พันธ์ุพืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒนาระบบการคุ้มครองพันธ์ุพืช และการค้าพืชตามอนุสัญญา 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
   (๒)  ศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธ์ุ วิทยาการด้านพันธ์ุ การเขตกรรม 
การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบํารุงพืช และอื่น ๆ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนา
ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร 
   (๓)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้ําและการชลประทาน ปุ๋ย 
วัตถุมีพิษการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ 
   (๔)  ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลติ ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แขง่ เป็นต้น 
เพื่อวางแผนและแนะนําการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร 
   (๕)  ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์
ดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้
ที่ดิน เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 

(๖)  ศึกษา... 
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   (๖)  ส่งเสรมิและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
และปัจจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต เพื่อให้เกษตรกร
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งได้นําไปใช้ประโยชน์ 
   (๗)  ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลติภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาด
ของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกําจัดที่เหมาะสม 
  ๒.  ด้านการวางแผน 
   วางแผนการทาํงานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด 
  ๓.  ด้านการประสานงาน 
   (๑)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ 
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
   (๒)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความรว่มมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.  ด้านการบริการ 
   (๑)  รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมลูแก่ผูผ้ลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง 
   (๒)  ให้คําปรึกษา แนะนํา จัดทําสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ 
   (๓)  ใหค้ําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๕  หลกัสตูรและวธิกีารสอบ 
  ๑.๕.๑  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  คะแนนเต็ม  
๒๐๐  คะแนน  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังนี้ 
   ทดสอบความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม ความรู้
ด้านพันธุศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีระดับโมเลกุล เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ที่ทันสมัย และความรู้ในเรื่องสถิติ
และการวางแผนการทดลอง 
  ๑.๕.๒  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
   กรมวิชาการเกษตรจะทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง โดยวิธีการสมัภาษณ ์ 
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
  ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน
การวัดความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมสีทิธเิข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 
 
 

๒.  ตาํแหน่ง... 
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๒. ตาํแหนง่นกัวชิาการเกษตรปฏบิัตกิาร (ด้านสรรีวทิยาพืช) 
 ๑.๑  จาํนวนตาํแหนง่วา่งครั้งแรก 
  บรรจุครั้งแรกจํานวน ๑ อัตรา  ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงาน  ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๒  อัตราเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บั  
  อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐  –  ๑๙,๒๕๐ บาท  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศ
กรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.๓  คณุสมบตัิเฉพาะสําหรบัตาํแหนง่ 
        ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชไร่ ทางพืชสวน ทางพืชไร่นา  และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. 
ระดับปริญญาโท 
 ๑.๔  ลกัษณะงานที่ปฏิบตั ิ
        ปฏิบัติงานในฐานะนักวิจัยที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับสรีรวิทยาพืช ในการทํางาน
วิจัย ค้นคว้า โดยสามารถนาํความรู้ด้านสรีรวิทยาไปพัฒนางานวิจัย จากการวิเคราะห์ปัญหา การปรับตัว
และตอบสนองของพืชต่อปัจจัยภายนอกและภายใน ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ปฏิบัติงานภายใต้
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
  ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
   (๑)  ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต การจําหน่าย การนําเข้า การส่งออกพืช 
พันธ์ุพืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒนาระบบการคุ้มครองพันธ์ุพืช และการค้าพืชตามอนุสัญญา 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
   (๒)  ศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธ์ุ วิทยาการด้านพันธ์ุ การเขตกรรม 
การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบํารุงพืช และอื่น ๆ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนา
ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร 
   (๓)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้ําและการชลประทาน ปุ๋ย 
วัตถุมีพิษการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ 
   (๔)  ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลติ ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แขง่ เป็นต้น 
เพื่อวางแผนและแนะนําการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร 
   (๕)  ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์
ดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้
ที่ดิน เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 

(๖)  ส่งเสรมิ… 



- ๔ - 
 
   (๖)  ส่งเสรมิและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
และปัจจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต เพื่อให้เกษตรกร
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งได้นําไปใช้ประโยชน์ 
   (๗)  ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลติภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาด
ของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกําจัดที่เหมาะสม 
  ๒.  ด้านการวางแผน 
   วางแผนการทาํงานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด 
  ๓.  ด้านการประสานงาน 
   (๑)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ 
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
   (๒)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความรว่มมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.  ด้านการบริการ 
   (๑)  รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมลูแก่ผูผ้ลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง 
   (๒)  ให้คําปรึกษา แนะนํา จัดทําสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ 
   (๓)  ใหค้ําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๕  หลกัสตูรและวธิกีารสอบ 
  ๑.๕.๑  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  คะแนนเต็ม  
๒๐๐  คะแนน  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังนี้ 
   ทดสอบความรู้ด้านสรีรวิทยาการผลิตพืช การปรับตัว การจัดการดิน ปุ๋ย น้ํา 
แบบจาํลองการผลติพชื และความรู้ดา้นสถติแิละการวางแผนการทดลอง 
  ๑.๕.๒  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
   กรมวิชาการเกษตรจะทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง โดยวิธีการสมัภาษณ ์ 
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
  ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน
การวัดความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมสีทิธเิข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 
 
 
 
 

๓.  ตาํแหน่ง... 
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๓. ตาํแหนง่นกัวชิาการเกษตรปฏบิัตกิาร (ด้านกฏีวทิยา) 
 ๑.๑  จาํนวนตาํแหนง่วา่งครั้งแรก 
  บรรจุครั้งแรกจํานวน ๑ อัตรา  ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงาน  ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๒  อัตราเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บั  
  อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐  –  ๑๙,๒๕๐ บาท  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศ
กรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.๓  คณุสมบตัิเฉพาะสําหรบัตาํแหนง่ 
        ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา และเป็นผูส้อบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท 
 ๑.๔  ลกัษณะงานที่ปฏิบตั ิ
        ปฏิบัติงานในฐานะนักวิจัยที่ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านกีฎวิทยา
ในการทํางานวิจัย ค้นคว้า โดยสามารถนาํความรู้ด้านกีฏวิทยาไปพัฒนางานวิจัย จากการวิเคราะห์ปัญหา 
แมลงศัตรูพืชที่สําคัญ หาสาเหตุ ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมและแนวทางการบริหาร ป้องกันกําจัดอย่างได้ผล
และมีประสิทธิภาพ ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ปฏิบัติงานวิจัยภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
   (๑)  ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต การจําหน่าย การนําเข้า การส่งออกพืช 
พันธ์ุพืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒนาระบบการคุ้มครองพันธ์ุพืช และการค้าพืชตามอนุสัญญา 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
   (๒)  ศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธ์ุ วิทยาการด้านพันธ์ุ การเขตกรรม 
การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบํารุงพืช และอื่น ๆ เพื่อให้ได้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนา
ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร 
   (๓)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้ําและการชลประทาน ปุ๋ย 
วัตถุมีพิษการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ 
   (๔)  ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลติ ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แขง่ เป็นต้น 
เพื่อวางแผนและแนะนําการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร 
   (๕)  ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์
ดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้
ที่ดิน เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 
              (๖)  ส่งเสรมิ... 
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   (๖)  ส่งเสรมิและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
และปัจจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต เพื่อให้เกษตรกร
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งได้นําไปใช้ประโยชน์ 
   (๗)  ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลติภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาด
ของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกําจัดที่เหมาะสม 
  ๒.  ด้านการวางแผน 
   วางแผนการทาํงานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด 
  ๓.  ด้านการประสานงาน 
   (๑)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ 
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
   (๒)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความรว่มมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.  ด้านการบริการ 
   (๑)  รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมลูแก่ผูผ้ลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง 
   (๒)  ให้คําปรึกษา แนะนํา จัดทําสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ 
   (๓)  ใหค้ําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๕  หลกัสตูรและวธิกีารสอบ 
  ๑.๕.๑  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  คะแนนเต็ม  
๒๐๐  คะแนน  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังนี้ 
   ทดสอบความรู้ด้านนิเวศวิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พิษวิทยาของแมลง 
การจัดจาํแนกชนดิแมลงศตัรพูืช การควบคมุแมลงศัตรพูืชโดยชวีวิธ ีการบรหิารจัดการแมลงศัตรพูืช 
  ๑.๕.๒  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
   กรมวิชาการเกษตรจะทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง โดยวิธีการสมัภาษณ ์ 
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
  ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน
การวัดความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมสีทิธเิข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 
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