
 
 

 

ประกาศส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

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

ด้วยส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3  กรมพัฒนำท่ีดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำง         
เป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ลงวันท่ี ๑๑ กันยำยน ๒๕๕๒ และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร ลงวันท่ี  ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔    
จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีระบบงำนคอมพิวเตอร์  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  (จ ำนวน 1 อัตรำ) 
1.2 ต ำแหน่งนักวิชำกำรเกษตร  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  (จ ำนวน 4 อัตรำ) 
1.3 ต ำแหน่งนักส ำรวจดิน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป (จ ำนวน 1 อัตรำ) 
1.4 ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  (จ ำนวน 1 อัตรำ) 

     รำยละเอียดแต่ละต ำแหน่งปรำกฏอยู่ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครแนบท้ำยประกำศนี้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้  ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำท่ีในพรรคกำรเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก  เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ     

เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ   
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่น

ของรัฐ 

หมายเหตุ    ผู้ท่ีผ่ำนกำรเลือกสรรในวันท่ีท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ     
 ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน 
 หรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
 ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค มำยื่นด้วย 
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 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตำมท่ีระบุไว้ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครแต่ละต ำแหน่ง 
แนบท้ำยประกำศนี้ 
๓. การรับสมัคร 

  ๓.๑   วัน  เวลำและสถำนท่ีรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3 
เลขท่ี  64 หมู่ 7 ต ำบลจอหอ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ  ต้ังแต่วันที่   8  เมษายน  2557  ถึงวันที่         
17  เมษายน  2557  ในวันและเวลาราชการ  

๓.๒   หลักฐำนท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑)  ใบสมัครให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด  ๑.๕ x ๒ นิ้ว  โดยถ่ำย

ไม่เกิน ๑ ปี จ ำนวน  3  รูป  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
(๒)  ส ำเนำแสดงผลกำรศึกษำและระเบียนแสดงผลกำรเรียนท่ีแสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับ 

ต ำแหน่งท่ีสมัคร  จ ำนวนอย่ำงละ 1  ฉบับ  โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ ภำยในวัน
ปิดรับสมัคร คือ  17  เมษายน  2557 

(๓)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  และส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวนอย่ำงละ ๑  ฉบับ 
(๔)  ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ ในกรณีท่ี ช่ือ – นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบส ำคัญ 

กำรสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นำมสกุล อย่ำงละ ๑ ฉบับ 

หากยื่นเอกสารไม่ครบตามที่ก าหนดจะไม่รับสมัคร ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร
เขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อ  ก ากับไว้ด้วย 

๓.๓  ค่ำสมัครสอบ 
  ผู้สมัครต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จ ำนวน 100 บำท   

  ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น   ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิสมัคร ได้เพียงต าแหน่งเดียว
เท่านั้น 

๓.๔  เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ     
                ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ   
ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำด อันเกิดจำกผู้สมัคร     
ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของต ำแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำม
ประกำศรับสมัครดังกล่ำว  ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น     
และจะไม่คืนค่ำสมัครสอบในกำรสมัครด้วย  
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๔.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และก าหนดวัน  
เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
  ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3 จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ รวมท้ังก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีในกำรประเมิน ในวันท่ี  23  เมษำยน  2557  ณ ฝ่ำยบริหำร
ท่ัวไป ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3  ทำง http://r03.ldd.go.th  และทำง www.ldd.go.th    

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ  ดังนี้ 
๕.๑  ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบโดยวิธีกำรสอบ

ข้อเขียน ดังต่อไปนี ้
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
จะทดสอบควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน ตำมขอบข่ำยงำนท่ีจะให้ปฏิบัติในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับ

สมัครแนบท้ำยประกำศนี้ 
ต ำแหน่งนักวิชำกำรเกษตร 
จะทดสอบควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน ตำมขอบข่ำยงำนท่ีจะให้ปฏิบัติในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับ

สมัครแนบท้ำยประกำศนี้ 
ต ำแหน่งนักส ำรวจดิน 
จะทดสอบควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน ตำมขอบข่ำยงำนท่ีจะให้ปฏิบัติในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับ

สมัครแนบท้ำยประกำศนี้ 
ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ 
จะทดสอบควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน ตำมขอบข่ำยงำนท่ีจะให้ปฏิบัติในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับ

สมัครแนบท้ำยประกำศนี้ 
 
๕.๒  คุณสมบัติส่วนบุคคล คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบโดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์  

๕.๒.๑  บุคลิกภำพ ท่วงที วำจำ  และวุฒิภำวะอำรมณ์  
๕.๒.๒  กำรคิดวิเครำะห์ ควำมคิดริเริ่ม และปฏิภำณไหวพริบ 
๕.๒.๓  มนุษย์สัมพันธ์ และ กำรประสำนงำน 
๕.๒.๔  ทัศนคติ แรงจูงใจ 

  ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3 จะด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ในข้อ ๕.๑ ก่อน               
และผู้ผ่ำนกำรประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกล่ำวจะต้องเข้ำรับกำรประเมินในข้อท่ี ๕.๒ ในครั้งท่ี ๒ ต่อไป แต่ถ้ำหำก
ผู้สมัครมีจ ำนวนน้อย อำจด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ในข้อ ๕.๒ ในวันเดียวกัน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับจ ำนวน
ผู้สมัคร 

 

 

 

 

http://r03.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
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6.  เกณฑ์การตัดสิน 

   ผู้ท่ีจะถือว่ำเป็นผู้ท่ีผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 

   กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนท่ีสอบได้ กรณีมีกำรประเมินสมรรถนะควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล ำดับท่ีจำกผู้ท่ีได้รับคะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ และ ครั้งท่ี ๒ รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้ท่ีอยู่ในล ำดับท่ีสูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะ
ให้ผู้ท่ีได้คะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับท่ี
สูงกว่ำ และหำกคะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  เท่ำกัน จะให้ผู้ได้รับ
หมำยเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับท่ีสูงกว่ำ 

7.   การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

   ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3 กรมพัฒนำท่ีดิน จะประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับ
คะแนนสอบ ณ ฝ่ำยบริหำร ท่ัวไป ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3 ทำง  http://r03.ldd.go.th  และทำง  
www.ldd.go.th  โดยบัญชีรำยช่ือดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไป  เมื่อเลือกสรรครบก ำหนด ๑  ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชีเป็นต้นไป 

8.   การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมท่ีกรมพัฒนำท่ีดินก ำหนด ท้ังนี้มีเงื่อนไขว่ำจะต้องอยู่
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งท่ีได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี โดยห้ำม โอนย้ำย หรือ ยืมตัว เว้นแต่ลำออกจำก
รำชกำร 

 

               ประกำศ  ณ  วันท่ี 31  มีนำคม  2557                         

 (ลงนำม)   
 

                             (นำยสุรชัย  หมื่นสังข์) 
               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3      

 

 

 

 

 

 

http://r03.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร 
ตำมประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำรท่ัวไป  ลงวันท่ี   31  มีนำคม  2557         

--------------------------- 
 
๑. ต าแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีระบบงำนคอมพิวเตอร์  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

ช่ือต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีระบบงำนคอมพิวเตอร์ (จัดจ้ำงครั้งแรกปฏิบัติงำนท่ีสถำนีพัฒนำท่ีดินชัยภูมิ)
งำนท่ีส ำนักส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน 

ขอบข่ำยงำนท่ีจะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 

1.  ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้ำในระบบเทคโนโลยี่สำรสนเทศและระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
2. ดูแลบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพพร้อมใช้งำน 
3. ศึกษำและแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องของกำรใช้โปรแกรม 
4. รวบรวมจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล (Meta Data) และข้อมูลแผนท่ี และข้อมูลด้ำนระบบ

ภูมิศำสตร์ เพื่อเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำรสืบค้นและให้บริกำรข้อมูล และกำรปรับปรุงข้อมูลในระยะต่อไป 
5. ออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูลใน Website ของหน่วยงำน 
6. จัดท ำฐำนข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำน และปรับปรุงฐำนข้อมูลต่ำงๆ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในด้ำน

สำรสนเทศ 
7. จัดเตรียม / เรียบเรียง / วิเครำะห์ข้อมูลในรูปดิจิตอลเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน 
8. ประยุกต์ใช้ Software ส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเฉพำะทำง 
9. จัดท ำโปรแกรมเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และแสดงผล ฐำนข้อมูลเฉพำะท่ีผลิต เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
10. ติดต่อประสำนงำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภำยในและภำยนอก       

ออกแบบ และสร้ำงฐำนข้อมูลใน Website ศูนย์ปฏิบัติกำรกรมพัฒนำท่ีดินและจัดท ำข้อมูล  ในรูป Website เพื่อ
จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

11. จัดท ำรวบรวม Meta Data งำนวิชำกำร จัดท ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงฐำนข้อมูล 
บน Intranet  ประสำนงำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ประสำนข้อมูล Call Center 

12. ควบคุมดูแลโปรแกรมส ำเร็จรูปและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในด้ำนกำรน ำเข้ำ ประมวลผล   
ปรับแก้ ปรับปรุง และผลิตแผนท่ีกำรจ ำแนกประเภทท่ีดินและแผนท่ีภำพถ่ำยออร์โธสี 

13. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเงิน  พัฒนำและดูแลระบบงำนสำรสนเทศด้ำนกำรเงิน             
กำรคลัง งบประมำณบัญชี พัสดุ 

      
อัตรำว่ำง  1  อัตรำ  
 

ค่ำตอบแทน  18,000.-บำท 
 

สิทธิประโยชน์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร 
พ.ศ.๒๕๕๔ 
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ระยะเวลำกำรจ้ำง   ส้ินสุด ๓๐ กันยำยน ๒๕๕7 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  ท้ัง 2 ข้อดังนี้ 
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรี ในทำงท่ีมีกำรศึกษำวิชำกำรประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 
2. เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต ๓  คือ  จังหวัด  

นครรำชสีมำ,  บุรีรัมย์,  ชัยภูมิ  และสุรินทร์  ก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 60 วัน  
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร 
ตำมประกำศส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3   ลงวันท่ี  31  มีนำคม  2557 

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

2.  ต าแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

ช่ือต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร   
( - จัดจ้ำงครั้งแรกปฏิบัติงำนท่ีสถำนีพัฒนำท่ีดินนครรำชสีมำ จ ำนวน 2 อัตรำ 
  - จัดจ้ำงครั้งแรกปฏิบัติงำนท่ีสถำนีพัฒนำท่ีดินสุรินทร์ จ ำนวน 2 อัตรำ) 
 

ขอบข่ำยงำนท่ีจะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 

 1. ศึกษำ  ค้นคว้ ำ  วิ จัย  และทดสอบหำวิ ธีหรือ เทคโนโลยี ใหม่ๆ ในกำรปรับปรุ งบ ำรุ ง ดิน  
รวมถึ ง ก ำรอนุ รั กษ์ ดิ น และน้ ำ ด้ วยมำตรกำร ต่ำ ง ๆ  แก้ ไ ขพื้ น ท่ี ดิน ท่ี มีปัญหำ  เ ช่น  ดิน เปรี้ ย ว จั ด  
ดินกรด  ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทรำย ดินลูกรัง ดินท่ีสูง พื้นท่ีลำดชัน พื้นท่ีในเขตชลประทำน พื้นท่ีนำนอกเขต
ชลประทำน  ดินท่ีถูกชะล้ำงพังทลำย  โดยตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

1. ศึกษำ วิจัยและพัฒนำ ด้ำนชนิดและพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตรำของวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อ 
น ำมำปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำให้เหมำะสมกับสภำพพื้นท่ี และข้อจ ำกัด เพื่อเผยแพร่ให้กับ
เกษตรกรและผู้สนใจ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำระบบ IT 

2. รวบรวมข้อมูลวัสดุกำรเกษตร  ศึกษำ  วิจัยกำรใช้ท่ีดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตำมนโยบำยของรัฐบำล 
เพื่อให้เป็นอำหำรที่ปลอดภัยจำกสำรพิษตกค้ำง 

3. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆ รวมท้ังวิเครำะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย  เพื่อใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ 
ทดลอง  วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรด้ำนควำมสัมพันธ์ ดิน น้ ำ พืช 

4. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับงำนวิจัยเพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลอง วิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับ 
งำนวิชำกำรเกษตรจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) และกำรรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

5. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น  เพื่อใช้ศึกษำ  ค้นคว้ำ  ทดลอง เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตร 
6. เตรียมตัวอย่ำงหญ้ำแฝก กำรวิเครำะห์สำยพันธุ์ทำงด้ำน DNA และกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ DNA 
7. ปฏิบัติงำนวิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด กำรเจริญเติบโต และควำมงอกของหญ้ำแฝก 
8. ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์หญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำในพื้นท่ี 

ภูมิภำคต่ำงๆ รวมท้ังจัดท ำข้อมูลระบบเผยแพร่บน web site 
9. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี วำงแผนกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ  แก้ไขปรับปรุงดินท่ีมีปัญหำกำรใช้ประโยชน์ 

ร่วมกับ ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต และสถำนีพัฒนำท่ีดินต่ำงๆ ในกำรจัดท ำหมู่บ้ำนพัฒนำท่ีดิน และโครงกำร
พัฒนำท่ีดินอื่นๆ 

10. จัดท ำแผนงำน และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรต่ำงๆ 
11. ตรวจสอบ วิเครำะห์ ข้อมูลดิน เพื่อใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำร 

ในด้ำนต่ำงๆ 
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12. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆ  รวมท้ังวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย เพื่อใช้ศึกษำ 
ทดลอง ค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรด้ำนควำมสัมพันธ์ น้ ำ พืช 

13. จัดท ำ Web page เพื่อเผยแพร่ผลงำนและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ วิจัย และปรับปรุง  
ฐำนข้อมูลดิน 

14. สนับสนุนงำนวิเครำะห์ วิจัย ทดสอบ ในด้ำนดิน น้ ำ พืช 
15. ตรวจสอบ วิเครำะห์ ข้อมูลกำรเกษตรเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ วิจัย 

เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรในโครงกำรต่ำงๆ 
16. วิเครำะห์ข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศและภำพถ่ำยจำกดำวเทียมด้ำนกำรใช้ท่ีดิน  ปฏิบัติงำนส ำรวจ 

ภำคสนำม ปรับปรุงข้อมูลสภำพกำรใช้ท่ีดิน ผลิตแผนที่สภำพกำรใช้ที่ดินของพื้นที่รับผิดชอบ และจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพื่อกำรประเมินผลผลิต 

17. ปฏิบัติงำนวิจัยเพื่อประเมินพยำกรณ์ผลผลิตพืช โดยใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์และข้อมูลจำกดำวเทียม 
ในกำรจัดท ำแผนท่ีต่ำงๆ  

18. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปลูกพืชและผลผลิตพืช  ได้แก่ ลักษณะของ 
ดิน น้ ำ ภูมิอำกำศ และกำรจัดกำร เพื่อก ำหนดเขตกำรใช้ท่ีดินส ำหรับพืชเศรษฐกิจ ก ำหนดเขตกำรใช้ท่ีดินในพื้นท่ี 
โครงกำรและบนพื้นท่ีสูงและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นๆ ในกำรศึกษำจ ำแนกพื้นท่ีตำมควำม 
เหมำะสมของกำรใช้ท่ีดินเพื่อกำรจัดท่ีดินท ำกินให้แก่รำษฎรในพื้นท่ีต่ำงๆ 

19. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรดิน น้ ำ เพื่อวำงแผนกำรเกษตรในพื้นท่ีเกษตรแข่งขัน 
และพอเพียง 

20. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล ด้ำนกำรใช้ท่ีดินทำงกำรเกษตร เพื่อใช้ในกำรจัดกำรดินและน้ ำในพื้นท่ีเส่ียงภัย 
21. ศึกษำ  ค้นคว้ำ วิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเกษตร บทวิจัย บทควำมทำงกำรเกษตร หรือท่ีเกี่ยวข้องกับ 

กำรพัฒนำท่ีดินจำกทุกแหล่งข้อมูล 
22. รวบรวม วิเครำะห์และเรียบเรียงข้อมูลทำงกำรเกษตร ข้อมูลกำรพัฒนำท่ีดิน และภูมิปัญญำเกษตรกร 

จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ จัดท ำให้ออกมำอยู่ในลักษณะเอกสำร บทควำมหรือเอกสำรค ำแนะน ำเพื่อกำรเรียนรู้และกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงำนภำยในกรมฯ 

23. จัดหมวดหมู่เอกสำร บทควำม ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำท่ีดินให้เป็นคลังข้อมูลควำมรู้ด้ำกำรพัฒนำท่ีดิน 
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำน ำกลับมำใช้ใหม่ 

24. ประสำนและตรวจสอบข้อมูลเพื่อน ำมำจัดท ำส่ือเพื่อกำรเรียนรู้และเพื่อกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับหัวหน้ำ 
งำนภำยในกรมฯ 

25. ติดตำมกำรปฏิบัติงำนจำกแบบรำยงำนและกำรออกพื้นท่ีจริงในงำน - โครงกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำกส ำนักฯ 
26. ศึกษำ วิจัย และพัฒนำด้ำนชนิดและพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในกำรปรับปรุงบ ำรุงดินให้เหมำะสมกับสภำพ 

พื้นท่ีและข้อจ ำกัดดิน เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ 
27. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และทดลองด้ำนกำรใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่ำง ๆ   

รวมท้ังกำรใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในกำรปรับปรุงบ ำรุงดินอย่ำงยั่งยืน 
28. เป็นผู้มีควำมรู้ในด้ำนกำรส่งเสริม เผยแพร่  ประชำสัมพันธ์ กำรจัดนิทรรศกำร และสำธิต กำรใช้ปุ๋ย 

อินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในกำรปรับปรุงบ ำรุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน 
29. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย เพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลอง  วิเครำะห์วิจัย 

เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตร จัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) และกำรรวบรวมข้อมูลพื้นฐำน 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
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30. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆ รวมท้ังวิเครำะห์ข้อมูลเบ้ือต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย เพื่อใช้ศึกษำ 
ค้นคว้ำทดลอง วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ ดิน น้ ำ พืช 

31. รวบรวม / วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรต่ำงๆ และภูมิอำกำศเพื่อประมวลผลในกำรจัดท ำ 
ระบบเตือนภัยต่ำงๆ ท้ังแห้งแล้ง น้ ำท่วม ดินถล่ม 

32. วิเครำะห์ข้อมูลกำรเกษตร เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำพื้นท่ีเส่ือมโทรมต่ำงๆ ประเภทพื้นท่ีแห้งแล้ง 
พื้นท่ีร้ำง ดินดำน และดินเค็ม 

33. ค้นคว้ำ วิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้ำนกำรแก้ปัญหำดินและควำมเส่ือมโทรมของดิน   
34. ท ำหน้ำท่ีช่วยผู้บริหำรและผู้เช่ียวชำญในกำรค้นคว้ำข้อมูลงำนวิชำกำร เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ 

และตัดสินใจในกำรน ำเสนอโครงกำร 
35. ศึกษำ  ค้นคว้ำ ทดลองวิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำร  ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

เกี่ยวกับงำนวิจัย วิเครำะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในกำรปฏิบัติงำนวิเครำะห์ วิจัยในโครงกำรควำมร่วมมือ 
กับต่ำงประเทศ 

37. สำธิต กำรพัฒนำท่ีดิน กำรผลิตพันธุ์พืช เพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
38.  ปฏิบัติงำนวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำท่ีดิน เช่น งำนทดสอบ สำธิตกำรพัฒนำท่ีดิน  
39.  เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้แก่หมอดินอำสำ เกษตรกร และเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท้ังหน่วยงำนของรัฐ 

ท้ังหน่วยงำนเดียวกัน และหน่วยงำนอื่นๆ 
40.  ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์และวิจัย เกี่ยวกับ  กำรส ำรวจดิน กำรปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตร 

ทฤษฎีใหม่ เกษตรยั่งยืน กำรขยำยพันธุ์หญ้ำแฝก ฯลฯ 
41.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมรูปแบบกำรพัฒนำท่ีดินท่ีได้รับมอบหมำย ท้ังในส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำค 

หรืองำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของจังหวัด (CEO)  
42. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
 

อัตรำว่ำง    4  อัตรำ  
 

ค่ำตอบแทน   ๑8,000.-บำท 
 

สิทธิประโยชน์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร 
พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ระยะเวลำกำรจ้ำง   ส้ินสุด ๓๐ กันยำยน ๒๕๕7 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  ท้ัง  2  ข้อดังนี้ 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรี  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
กำยภำพ 

2. เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3  คือ จังหวัด     
นครรำชสีมำ, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, และสุรินทร์ ก่อนวนัเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 60 วัน 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร 
ตำมประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำรท่ัวไป  ลงวันท่ี   31  มีนำคม  2557         

--------------------------- 
 
3. ต าแหน่ง นักส ำรวจดิน    กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

     ช่ือต ำแหน่ง นักส ำรวจดิน (จัดจ้ำงครั้งแรกปฏิบัติงำนกลุ่มวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน  ส ำนักงำนพัฒนำ
ท่ีดินเขต 3  นครรำชสีมำ) 

 
ขอบข่ำยงำนท่ีจะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 

1. ช่วยส ำรวจดินอย่ำงละเอียดเพื่อให้ทรำบถึงศักยภำพของทรัพยำกรดินในพื้นท่ีต่ำงๆ  มีควำมเหมำะสม
ของดินและปัจจัยท่ีเป็นข้อก ำจัดในกำรใช้ท่ีดินทำงด้ำนกำรเกษตร 

2. ช่วยส ำรวจสภำพกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อให้ทรำบถึงปัญหำกำรใช้ประโยชน์ของท่ีดินและสำมำรถน ำ
ข้อมูลไปใช้ในกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ร่วมจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนในพืน้ท่ีตลอดจนวิเครำะห์สนับสนุนผลิตและให้บริกำร
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรพัฒนำท่ีดินเพื่อสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ร่วมให้ข้อมูลและค ำแนะน ำ  ทำงด้ำนลักษณะและสมบัติดิน  ในรูปของแผนท่ีดิน  แผนท่ีกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน  และแผนกำรใช้ท่ีดิน  แก่หน่วยงำนต่ำงๆ  ท้ังภำครัฐและเอกชน 

5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน  ส ำนักงำนพัฒนำ
ท่ีดินเขตในภำพรวมบรรลุภำรกิจท่ีก ำหนดไว้ 
 

อัตรำว่ำง  1  อัตรำ  
 

ค่ำตอบแทน  18,000.- บำท 
 

สิทธิประโยชน์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

ระยะเวลำกำรจ้ำง   ส้ินสุด ๓๐ กันยำยน ๒๕๕7 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  ท้ัง  2  ข้อดังนี้ 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  สำขำวิทยำกำร
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

2. เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3  คือ จังหวัด     
นครรำชสีมำ, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, และสุรินทร์ ก่อนวนัเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 60 วัน 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร 
ตำมประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำรท่ัวไป  ลงวันท่ี   31  มีนำคม  2557         

--------------------------- 
4.  ต าแหน่ง นักวิทยำศำสตร์    กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

     ช่ือต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ (จัดจ้ำงครั้งแรกปฏิบัติงำนกลุ่มวิเครำะห์ดิน  ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 
3  นครรำชสีมำ) 

 
ขอบข่ำยงำนท่ีจะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำขำโรคพืชหรือชีววิทยำเกี่ยวกับทำงด้ำนกำรคัดแยกและทดสอบ
กิจกรรมของจุลินทรีย์เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทำงกำรเกษตรส ำหรับเพิ่มคุณภำพของปุ๋ยอินทรีย์และ
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 

2. ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงดินและวัสดุเศษพืชในพื้นท่ีกำรเกษตรเพื่อน ำมำคัดแยก
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทำงกำรเกษตร  และส ำหรับเป็นหลักฐำนข้อมูลจุลินทรีย์ดินทำงกำรเกษตรตำมกลุ่มชุดดิน
ของประเทศไทย 

3. ศึกษำและวิจัยในด้ำนคัดแยกประเภทจุลินทรีย์ทำงกำรเกษตรในขั้นต้นและกำรแยกเช้ือจุลินทรีย์ให้
บริสุทธิ์ 

6. ศึกษำ  ค้นคว้ำ และวิจัยในด้ำนกำรทดสอบกิจกรรมจุลินทรีย์ดินเพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ดินทำง
กำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพสูงส ำหรับน ำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 

7. ศึกษำ วิจัย และพัฒนำในด้ำนกำรขยำยเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทำงกำรเกษตรเพื่อผลิตให้ได้เป็น
หัวเช้ือจุลินทรีย์ส ำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำรเร่งจุลินทรีย์ต่อไป 

8. ปฏิบัติหน้ำท่ีในด้ำนกำรตรวจสอบวิเครำะห์คุณสมบัติของเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทำงกำรเกษตร
รวมถึงกำรเก็บรักษำและกำรอยู่รอดของเช้ือจุลินทรีย์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภำพกิจกรรมของจุลินทรีย์ 

9. มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูล กำรจัดนิทรรศกำร และกำรสำธิตเกี่ยวกับกำรผลิตและใช้
ผลิตภัณฑ์สำรเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนำท่ีดินให้แก่เกษตรกรหน่วยงำนภำครัฐ  เอกชน  และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ัวไป 

10. ท ำหน้ำท่ีผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ในกำรศึกษำ  วิเครำะห์ วิจัย  ตรวจสอบสมบัติทำงเคมีของดิน 
สำเหตุปัญหำของดินและกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตำมมำตรกำรปรับปรุง  และแก้ไขปัญหำ  ของดิน 

11. ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร  และในสนำม  และสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป 
Microsoft 

12. วิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำตำมรำยกำรดังนี้  ออกซิเจนละลำยน้ ำไนโตรเจน  ไนเตรด  แอมโมเนีย  ซัลเฟต  
ฟอสเฟต  คลอไรด์  คำร์บอเนตไบคำร์บอเนต ช่วยนักวิทยำศำสตร์  วิเครำะห์ดิน  พืช 

13. ท ำหน้ำท่ีผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ในกำรเตรียมสำรละลำยชนิดต่ำง ๆ ในงำนตรวจสอบวิเครำะห์ชนิด  
และปริมำณแร่ในดิน  หิน  หินผุ  และดินในลักษณะธรรมชำติ  โดยวิธีกำรทำงจุลสัณฐำน 

14. ท ำหน้ำทีผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์  ในกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรทั้งหมดในพืช  ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน
รวมท้ังงำนเรง่ด่วนในกำรในกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำทำงกำรเกษตร 
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15. ท ำหน้ำท่ีผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์  และวิเครำะห์งำนเร่งด่วนท่ีได้รับมอบหมำยพิเศษ 
16. วิเครำะห์  วิจัยดิน  ในห้องทดลอง  ศึกษำวิจัย  กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรวิเครำะห์ 
17. จัดท ำ web page เพื่อเผยแพร่ผลงำน  และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์  วิจัยและปรับปรุง

ฐำนข้อมูลดิน 
18. ท ำหน้ำท่ีผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ในกำรวิเครำะห์สมบัติทำงเคมีของดิน  เช่น  ฟอสฟอรัส  โพแตสเซียม  

แคลเซียม  แมกนีเซียม 
19. วิเครำะห์ดิน  น้ ำ  พืช  และวัสดุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติกำรและในหน่วยปฏิบัติกำรเคล่ือนท่ี 
20. สนับสนุนงำน  วิจัยงำน  สำธิต  ทดสอบ  ในด้ำนดิน  น้ ำ  พืช 
21. ให้ค ำแนะน ำ  เผยแพร่ให้ควำมรู้แก่เกษตรกร และบุคคลท่ัวไป 

 
อัตรำว่ำง  1  อัตรำ  

 

ค่ำตอบแทน  18,000.-  บำท 
 

สิทธิประโยชน์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

ระยะเวลำกำรจ้ำง   ส้ินสุด ๓๐ กันยำยน ๒๕๕7 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  ท้ัง  2  ข้อดังนี้ 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ  สำขำวิชำ
เกษตรศำสตร์ 

2. เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3  คือ จังหวัด     
นครรำชสีมำ, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, และสุรินทร์ ก่อนวนัเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 60 วัน 
 


