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ผังเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) : สายงานสํารวจดิน
อธิบดี
บริหารสูง

รองอธิบดี
บริหารตน

ผอ.สํานัก
อํานวยการเฉพาะดานสูง
(สํารวจดิน)
นักสํารวจดิน
เชี่ยวชาญ
ผอ.สวน
ชํานาญการพิเศษ

นักสํารวจดิน
ชํานาญการพิเศษ

นักสํารวจดิน
ชํานาญการ

1

นักวิชาการเกษตร
นักวิทยาศาสตร
3
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน
2

นักสํารวจดิน
ปฏิบัติการ

หมายเหตุ 1. นักสํารวจดินที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเกษตรศาสตร สามารถยายไปดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตรได
2. นักสํารวจดินทีม่ ีคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สามารถยายไปดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร และนักวิทยาศาสตรได
3. นักสํารวจดิน สามารถยายไปดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนไดทุกคุณวุฒิ
4. การยายไปดํารงตําแหนงใดตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเขาสูตําแหนงนัน้

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเขาสูตําแหนง : สายงานสํารวจดิน
ตําแหนง
Ñ นักสํารวจดินปฏิบัติการ

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
(ตามที่ ก.พ. กําหนด)
มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท
หรือปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

มีประสบการณ

มีความรูความสามารถ/ทักษะ

-

1. ความรูความสามารถ
1.1 ความรูความสามารถ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
เรื่อง การสํารวจจําแนกดิน
ระดับที่ 1
1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย
ที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
และเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน
ระดับที่ 2
2. ทักษะ ระดับที่ 2
2.1 การใชคอมพิวเตอร
2.2 การใชภาษาอังกฤษ
2.3 การคํานวณ
2.4 การจัดการขอมูล

มีสมรรถนะ

ควรไดรับการพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 1. การปฐมนิเทศ
2. การเรียนรูดวยตนเอง
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
หลักสูตรฝกอบรม
1.2 บริการที่ดี
ขาราชการบรรจุใหม
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ของสํานักงาน ก.พ.
ในงานอาชีพ
1.4 การยึดมั่นในความถูกตอง 3. หลักสูตรการเปน
ขาราชการทีด่ ี
ชอบธรรมและจริยธรรม
1.5 การทํางานเปนทีม
2. สมรรถนะสําหรับตําแหนง
ระดับที่ 1
2.1 การคิดวิเคราะห
2.2 การใสใจและพัฒนาผูอื่น
2.3 การตรวจสอบความ
ถูกตองตามกระบวนงาน

ตําแหนง

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
(ตามที่ ก.พ. กําหนด)

มีประสบการณ

มีความรูความสามารถ/ทักษะ

ปฏิบัติงานวิชาการสํารวจดิน 1. ความรูความสามารถ
หรือปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
1.1 ความรูความสามารถ
ชีวภาพ เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร มาแลวไมนอยกวา 1 ป
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง การสํารวจจําแนกดิน
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับที่ 2
ระดับปฏิบัติการ มาแลว
1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย
ไมนอยกวา 6 ป (วุฒิปริญญาตรี) ,
ที่เกี่ยวของในการ
ไมนอยกวา 4 ป (วุฒิปริญญาโท) ,
ปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
ไมนอยกวา 2 ป (วุฒิปริญญาเอก)
และเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน
ระดับที่ 2
2. ทักษะ ระดับที่ 2
2.1 การใชคอมพิวเตอร
2.2 การใชภาษาอังกฤษ
2.3 การคํานวณ
2.4 การจัดการขอมูล

Ñ นักสํารวจดินชํานาญการ 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท

มีสมรรถนะ

ควรไดรับการพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก ระดับที่ 2
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
1.2 บริการที่ดี
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
1.4 การยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรม
1.5 การทํางานเปนทีม
2. สมรรถนะสําหรับตําแหนง
ระดับที่ 2
2.1 การคิดวิเคราะห
2.2 การใสใจและพัฒนาผูอื่น
2.3 การตรวจสอบความ
ถูกตองตามกระบวนงาน

1. นักบริหารระดับตน
2. ความรูพื้นฐานดานการ
สํารวจจําแนกดินและ
ทําแผนที่ สําหรับนัก
สํารวจดินรุนใหม
2. การเตรียมความพรอม
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
คัดเลือก/สอบแขงขัน
รับทุนการศึกษา
ฝกอบรม และดูงาน
ตางประเทศ
3. ความรูพื้นฐาน RS และ
GIS สําหรับนักสํารวจดิน

ตําแหนง
Ñ นักสํารวจดินชํานาญการ

พิเศษ

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
(ตามที่ ก.พ. กําหนด)

มีประสบการณ

มีความรูความสามารถ/ทักษะ

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ปฏิบัติงานวิชาการสํารวจดิน 1. ความรูความสามารถ
หรือปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
1.1 ความรูความสามารถ
ชีวภาพ เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร มาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง การสํารวจจําแนกดิน
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ระดับที่ 3
ชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป
1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย
ที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
และเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน
ระดับที่ 3
2. ทักษะ ระดับที่ 2
2.1 การใชคอมพิวเตอร
2.2 การใชภาษาอังกฤษ
2.3 การคํานวณ
2.4 การจัดการขอมูล

มีสมรรถนะ

ควรไดรับการพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก ระดับที่ 3 1. นักบริหารระดับกลาง
2. สมรรถนะดานการ
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
สํารวจ จําแนกดิน
1.2 บริการที่ดี
สําหรับนักสํารวจดิน
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
3. ความรูดาน RS และ
ในงานอาชีพ
1.4 การยึดมั่นในความถูกตอง GIS ระดับ Advance
ชอบธรรมและจริยธรรม
1.5 การทํางานเปนทีม
2. สมรรถนะสําหรับตําแหนง
ระดับที่ 3
2.1 การคิดวิเคราะห
2.2 การใสใจและพัฒนาผูอื่น
2.3 การตรวจสอบความ
ถูกตองตามกระบวนงาน

ตําแหนง
Ñ นักสํารวจดินเชี่ยวชาญ

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
(ตามที่ ก.พ. กําหนด)

มีประสบการณ

มีความรูความสามารถ/ทักษะ

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ปฏิบัติงานวิชาการสํารวจดิน 1. ความรูความสามารถ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร
1.1 ความรูความสามารถ
ชีวภาพ เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
มาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง การสํารวจจําแนกดิน
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว
ระดับที่ 4
ดังนี้
1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย
2.1 ประเภทอํานวยการระดับตน
ที่เกี่ยวของในการ
ไมนอยกวา 1 ป
ปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
2.2 ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
และเกี่ยวกับการบริหาร
พิเศษ ไมนอยกวา 3 ป
ราชการแผนดิน
ระดับที่ 3
2. ทักษะ ระดับที่ 2
2.1 การใชคอมพิวเตอร
2.2 การใชภาษาอังกฤษ
2.3 การคํานวณ
2.4 การจัดการขอมูล

มีสมรรถนะ

ควรไดรับการพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก ระดับที่ 4 1. นักบริหารระดับสูง
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
1.2 บริการที่ดี
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
1.4 การยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรม
1.5 การทํางานเปนทีม
2. สมรรถนะสําหรับตําแหนง
ระดับที่ 4
2.1 การคิดวิเคราะห
2.2 การใสใจและพัฒนาผูอื่น
2.3 การตรวจสอบความ
ถูกตองตามกระบวนงาน

ตําแหนง
Ñ ผูอํานวยการเฉพาะดาน

สํารวจดิน (ระดับสูง)

คุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง (ตามที่ ก.พ. กําหนด)

มีประสบการณ

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท 1. มีประสบการณในงาน
ที่หลากหลายสําหรับ
หรือปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร
ตําแหนงประเภท
ชีวภาพ เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร
อํานวยการ ตามที่
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ก.พ.กําหนด
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว
2. ดํารงหรือเคยดํารง
ดังนี้
ตําแหนงผูอ ํานวยการ
2.1 ประเภทอํานวยการระดับตน
ไมนอยกวา 1 ป
สวน (ชํานาญการพิเศษ)
2.2 ประเภทอํานวยการระดับตน และ
หรือ ผูอํานวยการกอง
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
หรือ ผูเชี่ยวชาญ
พิเศษ รวมกันไมนอยกวา 4 ป
2.3 ประเภทอํานวยการระดับตน และ
ประเภททั่วไประดับอาวุโส รวมกัน
ไมนอยกวา 7 ป
2.4 ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
2.5 ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษ ไมนอยกวา 4 ป
2.6 ประเภททั่วไประดับอาวุโส
ไมนอยกวา 7 ป

มีความรูความสามารถ/
ทักษะ
1. ความรูความสามารถ
1.1 ความรูความสามารถ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
เรื่อง การสํารวจดินและ
วางแผนการใชที่ดิน
ระดับที่ 2
1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย
ที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
และเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน
ระดับที่ 3
2. ทักษะ ระดับที่ 2
2.1 การใชคอมพิวเตอร
2.2 การใชภาษาอังกฤษ
2.3 การคํานวณ
2.4 การจัดการขอมูล

มีสมรรถนะ

ควรไดรับการพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก ระดับที่ 4 1. นักบริหารระดับสูง
2. ศึกษาดูงานตางประเทศ
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
1.2 บริการที่ดี
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
1.4 การยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรม
1.5 การทํางานเปนทีม
2. สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับที่ 2
2.1 สภาวะผูนํา
2.2 วิสัยทัศน
2.3 การวางกลยุทธภาครัฐ
2.4 ศักยภาพเพื่อนําการ
ปรับเปลี่ยน
2.5 การควบคุมตนเอง
2.6 การสอนงานและการ
มอบหมายงาน
3. สมรรถนะสําหรับตําแหนง
ระดับที่ 4
3.1 การคิดวิเคราะห
3.2 การมองภาพองครวม
3.3 ความเขาใจองคกรและ
ระบบราชการ

