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5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เกี่ยวกับงานทางวิชาการป่าไม้  เกี่ยวกับการจัดการ
เพ่ือคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา  การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากร
ป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  การจัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดท าและควบคุม 
ระบบข้อมูลที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการป่าไม้  การป้องกัน ปราบปราม
การกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้  การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า  การบริหารจัดการการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูต้นน้ า  การบริหารจัดการพ้ืนที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า  การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและ
นันทนาการ  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     -  ความรู้ทัว่ไป  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
     -  ความรู้เกี่ยวกับวิชาการป่าไม้  ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเพ่ือคุ้มครอง 
อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา  การค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  
การจัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดท าและควบคุมระบบข้อมูลที่ดิน
ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการป่าไม้  การ
ป้องกัน ปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า  การบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูต้นน้ า  การบริหาร
จัดการพ้ืนที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า  การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ
และนันทนาการ  ความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับ
อ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และงานวิชาการป่าไม้อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 



- 3 - 

 

ต าแหน่งที่  02  :  ต าแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรม
ส ารวจ  หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ ข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง และข้อมูลเชิงพ้ืนที่อ่ืน ๆ ส ารวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยม
ทางอากาศ ก าหนดจุดบังคับภาพ รังวัด และค านวณปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพ่ือใช้ใน
การจัดการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (Orthophoto Map) จัดสร้างระวางแผนที่ภาพถ่าย เพ่ือใช้ในการ
พิสูจน์สิทธิในที่ดิน อ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือดูร่องรอยการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างต่อเนื่อง น าเข้า ตรวจสอบ แก้ไข รักษา และสืบค้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลภาพถ่าย
ทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ประมวลผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของผู้ใช้งานตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     -  ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
     -  ความรู้เกี่ยวกับ  การค านวณงานรังวัดและการท าแผนที่  การท าข้อมูล
ด้านแผนที่  ระบบพิกัดแผนที่  และมาตราส่วนแผนที่  การอ่านแปลภาพถ่าย
ทางอากาศ  การจัดท าข้อมูลแผนที่เชิงพ้ืนที่ในภารกิจงานแผนที่ภาพถ่ายของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ข้อมูลระยะไกล  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  รวมถึงความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย 
กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และงานด้าน
แผนที่และภาพถ่ายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหา
สังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 
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ต าแหน่งที่  03  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 

รวม 1  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิเคราะห์ 
จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ท างานตามความต้องการ ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ท างาน การส่งเสริมแนะน าอบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร ตลอดจนติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งชุดค าสั่งส าเร็จรูปให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     -  ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
     -  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนค าสั่ง
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานอย่างเหมาะสม  ความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาและคอมพิวเตอร์  ความรู้พ้ืนฐานด้านการวิเคราะห์  จัดระบบ  และ
วางแผนการประมวลผลข้อมูล  ความรู้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืน
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และงานระบบงานคอมพิวเตอร์อื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้   

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 


