
ประกาศรับสมัคร 
ผู�จัดการโครงการ (National Project Manager) สำหรับประเทศไทย 

โครงการอนุรักษ.ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ.ในภูมิภาคอาเซียน  
(The ASEAN-EU Project on Biodiversity Conservation and Management of Biodiversity 

Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) 

หน�าท่ีความรับผิดชอบ 

 ประสานงานกับผูเก่ียวของทุกฝ�าย และเอ้ืออำนวยการดำเนินงานของโครงการ BCAMP ท้ังใน
ระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี 

 ดูแลใหการประสานงานและดำเนินการร-วมกันระหว-างหน-วยงานภาครัฐกับหน-วยงานในทองท่ีเป1นไป
อย-างมีประสิทธิภาพ โดยติดต-อประสานงานกับคณะทำงาน ACB-BCAMP และหน-วยประสานงานกลาง
แห-งชาติของคณะทำงานอาเซียนว-าดวยการอนุรักษ8ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB 
National Focal Points) 

 จัดทำรายงานความกาวหนาในการดำเนินโครงการ BCAMP เสนอแก-หน-วยประสานงานกลาง
แห-งชาติของคณะทำงานอาเซียนว-าดวยการอนุรักษ8ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB 
National Focal Points) และหน-วยงานท่ีเก่ียวของ 

 ดูแลการเผยแพร-ขอมูลข-าวสาร และเอ้ืออำนวยการแบ-งปHนแลกเปลี่ยนความรูท่ีเก่ียวของ 

 ดูแลใหมีการรายงานผลการดำเนินโครงการตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

 ดูแลการติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการ 

 สนับสนุนกิจกรรมในพ้ืนท่ี โดยจัดหาความช-วยเหลือทางวิชาการและการจัดการทางการเงินท่ี
เหมาะสม 

 ประสานงานกับคณะทำงาน ACB-BCAMP ในการจัดเตรียมและดำเนินกิจกรรมต-างๆ ของโครงการฯ 

 ประสานงานกับคณะทำงานจัดการโครงการระดับภูมิภาค และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติ 

 การศึกษาระดับปริญญาตรี ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดลอมศึกษา/วิทยาศาสตร8,  
การพัฒนาระหว-างประเทศ, ความสัมพันธ8ระหว-างประเทศ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หากมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทและใบรับรองดานการการบริหารจัดการโครงการจะไดรับการพิจารณาเป1นพิเศษ 

 มีอายุไม-เกิน ๕๖ ปT นับจากวันท่ีสมัคร 

 มีประสบการณ8การทำงานอย-างนอย ๕ ปT ในการประสานงานและการจัดการโครงการหรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวของ 

 หากมีประสบการณ8การทำงานดานการอนุรักษ8ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนท่ี
คุมครองจะไดรับการพิจารณาเป1นพิเศษ 



 มีความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดอย-างมีประสิทธิภาพ 

 หากมีประสบการณ8การทำงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะไดรับการพิจารณาเป1นพิเศษ 

 หากมีประสบการณ8 การทำงานในองค8กรระหว-างประเทศ เช-น  หน-วยงานภายใตองค8การ
สหประชาชาติ สหภาพยุโรป (EU Cooperation) องค8การความร-วมมือระหว-างประเทศของเยอรมัน (GIZ)  
จะไดรับการพิจารณาเป1นพิเศษ 

การรับสมัคร 

 เป̂ดรับสมัครระหว-างวันท่ี ๖ กรกฎาคม ถึงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  

 ส-งเอกสารการสมัครเป1นภาษาอังกฤษไปท่ี jobs@aseanbiodiversity.org 

 เอกสารการสมัครประกอบดวย  

 จดหมายสมัครงานความยาวไม-เกินสองหนากระดาษโดยระบุรหัสตำแหน-งงาน JP 2018-15: 
BCAMP National Project Manager-Thailand 

 ประวัติของผูสมัคร (CV) 

 ขอมูลสรุปของโครงการท่ีเคยทำ  

 แบบฟอร8มและรายละเอียดในการสมัคร (สามารถดาวน8โหลดได
ท่ีhttps://aseanbiodiversity.org/2018/07/06/apply-bcamp-national-project-
manager-for-thailand/)  

ดูขอมูลเพ่ิมเติมของโครงการไดท่ีเว็บไซต8ของศูนย8อาเซียนว-าดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN 

Center for Biodiversity: ACB) ท่ี https://aseanbiodiversity.org/key_programme/biodiversity-

conservation-and-management-of-protected-areas-in-asean-bcamp/ 



ประกาศรับสมัคร 
ผู�จัดการโครงการ (National Project Manager) สำหรับประเทศไทย 

โครงการอนุรักษ.ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ.ในภูมิภาคอาเซียน  
(The ASEAN-EU Project on Biodiversity Conservation and Management of Biodiversity 

Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) 

หน�าท่ีความรับผิดชอบ 

 ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการ BCAMP กับหน�วยงานระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ และระดับพ้ืนท่ี 

 ให*ข*อเสนอแนะในการจัดหาความช�วยเหลือทางด*านวิชาการและการจัดการทางการเงิน เพ่ือให* 
การดำเนินงานตามโครงการ BCAMP เป-นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  

 ประสานงานและผลักดันการดำเนินงานภายใต*โครงการ BCAMP ให*ได*ผลลัพธ1ตามระยะเวลาท่ี
กำหนด 

 จัดทำรายงานความก*าวหน*าในการดำเนินโครงการ BCAMP เสนอแก�หน�วยประสานงานกลาง
คณะทำงานอาเซียนว�าด*วยการอนุรักษ1ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB 
National Focal Points) ศูนย1อาเซียนว�าด*วยความหลากหลายทางชีวภาพ และหน�วยงานท่ีเก่ียวข*อง  

 ติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการ BCAMP 

 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได*รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ 

 การศึกษาระดับปริญญาตรี ด*านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล*อมศึกษา/วิทยาศาสตร1,  
การพัฒนาระหว�างประเทศ, ความสัมพันธ1ระหว�างประเทศ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข*อง หากมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทและใบรับรองด*านการการบริหารจัดการโครงการจะได*รับการพิจารณาเป-นพิเศษ 

 มีประสบการณ1การทำงานอย�างน*อย ๕ ปM ในการประสานงานและการจัดการโครงการหรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวข*อง 

 หากมีประสบการณ1การทำงานด*านการอนุรักษ1ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนท่ี
คุ*มครองจะได*รับการพิจารณาเป-นพิเศษ 

 หากมีประสบการณ1การทำงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต*จะได*รับการพิจารณาเป-นพิเศษ 

 หากมีประสบการณ1การทำงานในองค1กรระหว�างประเทศ เช�น หน�วยงานภายใต*องค1การสหประชาชาติ 
สหภาพยุโรป (EU Cooperation) องค1การความร�วมมือระหว�างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จะได*รับ
การพิจารณาเป-นพิเศษ 

 สามารถเดินทางได*ท้ังภายในประเทศและภูมิภาค 
 



 
 
 
 
 

ทักษะและความสามารถ 

 มีความชำนาญ ความรู*และทักษะในการใช*ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป-นอย�างดี โดยสามารถเขียน 
นำเสนอ และสื่อสารได*ดี 

 มีทักษะในการประสานงานและการจัดการโครงการอย�างดี โดยสามารถดำเนินกิจกรรมต�าง ๆ ตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด  

 มีทักษะในการคิดวิเคราะห1 โดยสามารถใช*ประสบการณ1 ท่ีผ�านมาปรับใช*และวิเคราะห1ข*อมูล 
ท้ังทางด*านปริมาณและคุณภาพเพ่ือดำเนินงานตามโครงการและจัดทำรายงานท่ีผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย
สามารถนำไปใช*ได* 

 หากมีทักษะทางการสื่อสารระหว�างบุคคลและทักษะทางการทูตจะได*รับการพิจารณาเป-นพิเศษ เช�น 
มีทักษะในการพัฒนาความสัมพันธ1ระหว�างผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย ท่ีปรึกษา ผู*ร�วมงาน และอ่ืน ๆ  

 มีความเข*าใจและเคารพในวัฒนธรรม ศาสนา นโยบายด*านสิ่งแวดล*อม และสามารถใช*ทักษะทางการ
ทูตในการดำเนินงานกับผู*ร�วมงานท้ังในระดับภูมิภาค ประเทศ และท*องถ่ินได*  

 สามารถทำงานได*หลากหลากและทำงานโดยอิสระได*  

อ่ืนๆ  
ผู*สมัครจะต*องมีอายุไม�เกิน ๕๖ ปM นับจากวันท่ีสมัคร 

การรับสมัคร 

 เปYดรับสมัครถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  

 ส�งเอกสารการสมัครเป-นภาษาอังกฤษไปท่ี jobs@aseanbiodiversity.org  

 เอกสารการสมัครประกอบด*วย  

 จดหมายสมัครงานความยาวไม�เกินสองหน*ากระดาษท่ีระบุความเหมาะสมของผู*สมัครกับ
ตำแหน�ง และจะต*องระบุรหัสตำแหน� งงาน JP 2018-16: BCAMP National Project 
Manager-Thailand ไว*ในจดหมายดังกล�าวด*วย 

 ประวัติของผู*สมัคร (CV) 

 ข*อมูลสรุปของโครงการท่ีเคยทำ (Portfolio of projects handled/managed) 



 แบบฟอร1มและรายละเอียดในการสมัคร (สามารถดาวน1โหลดได*ท่ี 
http://aseanbiodiversity.org/2019/07/17/apply-bcamp-national-project-
manager-thailand/  

ดูข*อมูลเพ่ิมเติมของโครงการได*ท่ีเว็บไซต1ของศูนย1อาเซียนว�าด*วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

http://aseanbiodiversity.org/ 


