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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน วิชาการเกษตร 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบตัิงานการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเกี่ยวกับการศึกษา 
คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร เชน การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ การคดั
พันธุตานทานโรคและศตัรูของพืช การวิเคราะหดิน และการวัดและรกัษามาตรฐานพันธุพืช การศึกษา วเิคราะห
วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี การใหคําปรึกษาแนะนําและสาธติงานวิชาการเกษตร และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
       ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดบัของตําแหนงดังนี้ คือ 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการเกษตร 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการเกษตรที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวาง ๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบังานการเกษตร โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน การปรับปรุง บํารุงพันธุ การขยายพนัธุ การคัดพันธุตานทานโรค ศัตรูพืช ปรับปรุงวธิีการผลิตและการใช
ปุย การเก็บรกัษาผลผลิตจากขาว พืชไร พืชสวน ไหม และยางพารา สาธิตการปลูกพืชและการปราบศตัรูพืช 
ใหคาํปรึกษาแนะนํา อบรม และสงเสริมวชิาการและความกาวหนาทางการเกษตรแกเจาหนาที่การเกษตรและ
เกษตรกร ชวยตรวจสอบและวเิคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะหวิจัยพันธุพืช วัตถุมีพิษ 
และปุยเคมี ตลอดจนชวยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ควบคุมและ
ปฏิบัติงานในสถานีทดลองซึ่งดําเนินการคนควาทดลองและวิเคราะหวิจัยเพ่ือปรับปรุงกรรมวิธกีารผลิต ผลผลิต 
และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานการเกษตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย  
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการเกษตร 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการเกษตรที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากบั
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ปรับปรุงบํารุงพันธุ ขยายพนัธุ คัดพันธุตานทานโรคและ ศัตรูพืช ปรับปรุงวธิีการผลิต การใชปุยและการเก็บ
รักษาผลผลิตทางการเกษตร ชวยนักวชิาการเกษตรระดับสูง ศึกษาวเิคราะห เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรที่มี
ความยุงยากมาก ใหคําปรกึษาแนะนําและสาธติการปลูกพืชและการปราบศตัรูพืช ควบคุมตรวจสอบ วิเคราะห  
และทดสอบพชื พันธุพืช วตัถุมีพิษ และปุยเคมี เพ่ือควบคุมและดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ควบคุม  
และจัดทํารายงานและประเมินผลงานเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตรและเผยแพรวิชาการใหมๆ ทางดาน
การเกษตร เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนกัศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการเกษตร 3 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
          
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

 
 
 

 
 



51-5 

ชื่อตําแหนง นักวิชาการเกษตร 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการเกษตรที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริม่บาง มีคูมือ แนวทางปฏิบตัิ หรือคําสั่งใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ       
หลายอยาง เชน ปรับปรุงบํารุงพันธุ คัดพันธุ ขยายพนัธุ ปรับปรุงวธิีการผลติและการใชปุย เก็บรักษาผลผลติ
ทางการเกษตร แกปญหาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ทดลอง 
และวเิคราะหวิจัยทางการเกษตรที่มีความยุงยากมาก ใหคําปรึกษาแนะนําวิชาการใหมๆ สาธิตการปลูกพืช   
และปราบศัตรูพืช ตรวจสอบ ควบคุม และปฏิบตัิงานวิเคราะห ทดสอบ พืช พันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี   
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานการเกษตร 
เผยแพรผลงานทางดานการเกษตร  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเกษตร 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3     
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการเกษตร 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการเกษตร 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการเกษตรที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการเกษตร โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปรับปรุงบํารุงพันธุ คัดพันธุ ขยายพันธุ ปรับปรุงวธิีการ
ผลิตและการใชปุย เก็บรักษาผลผลติทางการเกษตร ควบคุมการศึกษาคนควา ทดลอง วิเคราะหทดสอบ
เกี่ยวกับงานการเกษตร ตรวจสอบ ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกักพืช พันธุพืช วตัถุมีพิษ และ
ปุยเคมี ใหเปนไปตามกฎหมาย เปนตน  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดาน
การเกษตร เปนตน เผยแพรผลงานทางดานการเกษตร ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เกี่ยวกับงานการเกษตร จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกดั และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรอืนักวิชาการ
เกษตร 5  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรอืนักวิชาการ
เกษตร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการเกษตร 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการเกษตร ทีมี่ขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการเกษตรสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงาน
การเกษตร ศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานการเกษตร ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกบังานการเกษตร ศึกษา 
คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานการเกษตร เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงาน
ในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรู
ความเขาใจเกีย่วกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกดั และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรอื 
นักวิชาการเกษตร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง       
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือ 
นักวิชาการเกษตร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย        
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการเกษตร 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรอืมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการเกษตรที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํนาญการในงานการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการ
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการเกษตรสูงมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
วิธีการในงานการเกษตรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการเกษตร ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเหน็ สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานการเกษตร ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเกีย่วกับงาน
การเกษตร เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการและวิธีการของงาน
ในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย   
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรอื       
นักวิชาการเกษตร  5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 
 
 



           51-8 

 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3  หรือนักวิชาการเกษตร 4  
หรือนักวิชาการเกษตร  5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป       
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเกษตร หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการเกษตร 7 แลวจะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงูมากเปนพิเศษ 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการเกษตรที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย      
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการเกษตร    
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตาง ๆ ในงานการเกษตร 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรอืเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานการเกษตร ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานการเกษตร ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวจัิยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การเกษตร ศกึษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานการเกษตรและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิชาการ
เกษตรและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานการเกษตร เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการเกษตร ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือ  
ของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตาง ๆ เกี่ยวกบังานวิชาการเกษตรทั้งในและตางประเทศ   
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบัผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือนักวิชาการ
เกษตร 5  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานการเกษตร  หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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 2.  มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือนักวิชาการ
เกษตร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานการเกษตร  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเกษตร 8 แลว 

1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการเกษตรแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกีย่วของ 

2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการเกษตรแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 
 
 

 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
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ชื่อสายงาน นักวิชาการเกษตร 10  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานการเกษตร โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนทีย่อมรับใน 
วงวิชาการหรอืวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานการเกษตร โดยตองกํากับดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพจิารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสาํหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมนิผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
การเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ    
ในงานการเกษตร  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกดิความรูใหมหรือเทคนิควธิีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานการเกษตรเปนอยางมาก  ศึกษา วเิคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการเกษตร ศึกษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการเกษตร ศกึษา วิเคราะหวิจัย และวินจิฉัย
เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการในดาน
การเกษตร และในดานที่เกีย่วของ และนาํมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานการเกษตร เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกีย่วกับงานการเกษตรที่
เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการวิชาการ
เกษตรในระดบัชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชมุหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานวชิาการเกษตรทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือ           
นักวิชาการเกษตร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง     
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือ               
นักวิชาการเกษตร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย      
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการเกษตร 9 แลว จะตองมีความเชีย่วชาญพิเศษ
และมีประสบการณสูงมากทางดานการเกษตร โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพเิศษเปนที่ยอมรบัใน
วงวิชาการหรอืวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดบัชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมนิและวเิคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานการเกษตรแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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