
 
 

 

Job Description  
เอกสารก าหนดหน้าท่ีงาน MAY 2019  

Position 

ต าแหน่ง 
Seed Technology Specialist 

นกัวชิาการเทคโนโลยเีมลด็พนัธ ์

Division 

แผนก 

ECHO Asia Regional Impact Center 

เอคโค่เอเชยีอมิแพคเซน็เตอร ์

Department 

ส านักงาน 
Programs Department 

ส านกังาน  
Location 

สถานท่ี 
ECHO Asia Small Farm Resource Center, Chiang Mai, Thailand 

ศูนยก์ารเรยีนรูเ้อคโค่เอเชยี, จ.เชยีงใหม,่ ประเทศไทย   
Reports Directly to 

หวัหน้างาน 

Seed Bank Manager/Supervisor 

ผูจ้ดัการธนาคารเมลด็พนัธ/์ผูบ้งัคบับญัชา 

Ultimately Reports to 

ผูบ้งัคบับญัชา 

ECHO Asia Regional Director 

ผูอ้ านวยการภูมภิาคเอคโค่เอเชยี 

Works in Conjunction 
with 

ท างานร่วมกบั 

Agricultural Program Manager; Research Coordinator & Agriculture 
Trainer; other Farm and Seedbank Staff 

ผูจ้ดัการโครงการเกษตร; ผูป้ระสานงานดา้นการวจิยั & เจา้หน้าทีฝึ่กอบรม; 
เจา้หน้าที ่เจา้หน้าทีธ่นาคารเมลด็พนัธ ์และอื่น ๆ 

Status 

สถานะ 

Permanent and Full-time 

เตม็เวลา 

 
 

ค าอธิบายทัว่ไป 
หน้าทีห่ลกัของต าแหน่งนี้เพื่อท างานดา้นเทคนิคในการคดัเลอืกพนัธุ,์การขยายพนัธ,์การผสมพนัธ,์การท า
ความสะอาด รวบรวมพนัธุท์ีส่ าคญัของภูมภิาคเอเชยีผ่านทางเอคโค่เอเชยีอมิแพคเซน็เตอร์ ซึง่เธอ/เขาจะ
เป็นท าแผนการและตดิตามงานผลติใหเ้ป็นไปตามแผน ท างานทดลองทีส่อดคลอ้งกบัเทคนิคการผลติเมลด็
พนัธ ์ เพื่อสรา้งนวตักรรมทีน่ ามาใชไ้ดจ้รงิกบัเทคโนโลยเีมลด็พนัธ์  ดงับรบิทขา้งบนน้ี เธอ/เขา พงึมคีวามรู้
ความสามารถเกีย่วกบัเทคโนโลยเีมลด็พนัธ ์ และมสี่วนรว่มในการรอบรม การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร และ
เครอืขา่ยต่าง ๆทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
 

หน้าท่ี&ความรบัผิดชอบหลกั 
ก าหนดแผนการผลติเมลด็พนัธุ ์และวสัดุอุปกรณ์การเพาะปลกู (ประจ าปีและตามฤดูกาล) ตามค าแนะน า
ของผูบ้งัคบับญัชาธนาคารเมลด็พนัธุ ์ เธอ/เขาจะตอ้งท างานรว่มกบัทีป่รกึษาฟารม์ และผูเ้ชีย่วชาญ และ



 
 

ก ากบัดแูลการท างานของเจา้หน้าทีผ่ลติ คนงาน นกัศกึษาฝึกงานและอาสาสมคัรทีป่ฏบิตังิานตาม
แผนการผลติทีไ่ดว้างแผนไว ้ตดิตามผลแต่ละวนัของกจิกรรมต่างๆดงันี้: 
1.1 การปลกูพชื การดแูล และการเกบ็เกี่ยวพชืผลของธนาคารเมลด็พนัธ์ 
1.2 การปรบัปรงุดนิใหเ้หมาะแก่การเพาะปลกู รวมถงึหมุนเวยีนพชืในแปลงผลติ 

1.3 การจดัการผสมพนัธุพ์ชื 

1.4 การจดัการศตัรพูชืแบบผสมผสาน 

1.5 การตาก ท าความสะอาด และเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ์ 
2. เตรยีมและท าการบนัทกึการผลติเมลด็พนัธุท์ีเ่ป็นปัจจบุนัทัง้รายสปัดาหแ์ละรายเดอืน 
3. คดัเลอืกพนัธุพ์ชืทอ้งถิน่ทีไ่มค่่อยมใีนทอ้งตลาดและมคีุณค่าทางอาหารสงู   จากนัน้ ท าการทดลองปลกู

ในแปลงเพื่อดศูกัยภาพของพชืนัน้ ๆ    
4. ประสานงานและส่งเสรมิใหเ้กษตรกรในพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุพ์ชืทีต่อ้งการและรบัซือ้เมลด็พนัธุจ์าก

เกษตรกร   
5. จดัการดา้นการผลติเมลด็พนัธุ ์

5.1 ลา้งท าความสะอาดและเกบ็รกัษาอุปกรณ์  เมลด็พนัธุแ์ละบรเิวณลานตาก และอุปกรณ์เครือ่งมอื
อื่นๆทุกสปัดาห ์

5.2 ควบคุมและตดิตามผลกบัเจา้หน้าทีผ่ลติเมลด็พนัธุเ์ช่นการดแูลรกัษาแปลงผลติ การเตรยีมแปลง 
ก าจดัวชัพชื การท าคา้ง การใหน้ ้า และการดแูลรกัษาเครือ่งมอือุปกรณ์  

5.3 ดแูลและซ่อมแซมอุปกรณ์เครือ่งมอืการผลติเมลด็พนัธ ์เช่น การกกัเกบ็น ้าและระบบน ้า เรอืนเพาะช า
และการคลุมหน้าดนิ 

6. คดิคน้ปรบัปรุงวธิกีารผลติเมลด็พนัธุใ์หม้ปีระสทิธภิาพ   
6.1 ศกึษาและท าความเขา้ใจลกัษณะการผสมเกสร เทคโนโลยกีารผลติ การปรบัปรงุดนิ และการควบคุม

ศตัรพูชื รวมถงึโรคและแมลง   
6.2 พฒันายทุธวธิ ีการวางแผนและท าแผนงานการผลติ 

 การควบคุมการผสมพนัธุพ์ชื – วางแผนวนัปลกูพชืเหลื่อมเวลา  การจดัการดา้นต าแหน่งพกิดั
ทางภมูศิาสตร ์คลุมตาข่าย การคลุมถุง และการใชเ้ทคนิคแบบอื่น ๆ 

 การปรบัปรงุดนิ – ใชก้ารปลกูพชืหมนุเวยีน พชืปุ๋ ยสด ไอเอมโอ  ปุ๋ ยหมกัและการคลุมดนิ 
 จดัการโรคและแมลงศตัรพูชื – ผลติสารสกดัธรรมชาต ิการจดัการตามหลกัการ IPM    
 ตรวจสอบและตดิตามผลการปฎบิตักิารของแผนงานต่างๆเพื่อป้องกนัการผสมขา้มการปรบัปรงุ

ดนิ และการจดัการโรคและแมลง   
 



 
 

7. ท าการฝึกอบรมและปฐมนิเทศเกีย่วกบัธนาคารเมลด็พนัธุ ์ของฟารม์เอคโค่เอเชยี ทัง้ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ในเอเชยี และประสานงานกบัองคก์รคู่มติรต่าง ๆ 

8. น างานวจิยัดา้น เกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ ์งานเทคนิคการเมลด็ ทีเ่หมาะสมกบัฟารม์ขนาดเลก็ในระดบัชุมชน 
9. ท างานรว่มกบัหวัหน้างานธนาคารเมลด็พนัธุแ์ละผูค้วบคุมคุณภาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเมลด็พนัธุม์คีุณภาพ: 

9.1 สรา้งเครือ่งมอืในการตรวจสอบเมลด็พนัธุแ์ละด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ 

9.2 ควบคุมการเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุแ์ละ การจดัการรายการเมลด็พนัธุ ์ 
9.3 ท าการทดสอบความงอกอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มท าการจดบนัทกึและรายงานผล 

9.4 ปรบัขอ้มลูดแูลรกัษาระบบรายการเมลด็พนัธุใ์หท้นัสมยั  
10. มสี่วนรว่มในการพฒันาการศกึษาและกจิกรรมทีเ่ชีย่วชาญอยา่งต่อเนื่อง 

 

คณุสมบติั 

1. สญัชาตไิทย สามารถสื่อสารไดท้ัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย 

2. จบปรญิญาตรทีางเกษตรศาสตร ์สาขาเอกเทคโนโลยเีมลด็พนัธุ์  พชืศาสตร ์หรอื วทิยาศาสตรก์าร
พชื และมปีระสบการณ์ในการจดักจิกรรมอบรม และงานวจิยั 

3. มคีวามรูเ้รือ่งการท างานเกีย่วกบัผลผลติทางการเกษตร การปฎบิตัแิละกระบวนการของธนาคาร
เมลด็พนัธุ ์การจดัการบุคคล หรอืประสบการณ์เทยีบเท่า 

4. มคีวามสามารถในการท างานกบัคนไทยและเจา้หน้าทีช่าวต่างชาต ิ

5. มคีวามสามารถในการอธบิายเกีย่วกบัการจดัการเครือ่งมอือุปกรณ์ ขัน้ตอนและแผนงาน และ
สามารถท าใหแ้ผนงานบรรลุผลส าเรจ็ในการวางแผนกบัทมีงาน 

6. มคีวามสามารถในการท างานทัง้แบบเอกเทศน์และแบบทมี 

7. สามารถหาตน้ตอและวเิคราะหปั์ญหา รเิริม่การแกปั้ญหาและท าการแกไ้ขจนประสบความส าเรจ็ 

8. มคีวามละเอยีดในการ างาน ใส่ใจและเขา้ใจเป้าประสงคข์ององคก์ร  
9. มมีนุษยส์มัพนัธด์ ีและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทีม่คีวามกดดนัสงูไดด้ ี

10. มคีวามสามารถดา้นการสื่อสารกบัผูอ้ื่น และการปรบัตวั และการเขา้ใจขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งที่
สอดคลอ้งกบัรปูแบบลกัษณะของการท างานต่างๆ 

สายงานหลกั 

นกัวชิาการเทคโนโลยเีมลด็พนัธุจ์ะท างานภายใตก้ารก ากบัดแูลโดยตรงของผูจ้ดัการธนาคารธนาคารเมลด็
พนัธ ์และ ฝ่ายอื่น ๆ  ดงัเช่น เจา้หน้าทีผ่ลติและฝ่ายงานอื่น ๆ ของเอคโค่เอเชยีอมิแพคเซน็เตอร ์เช่นผูจ้ดัการ



 
 

ฝ่ายเกษตร,ผูป้ระสานงานการวจิยั & ฝ่ายอบรมดา้นการเกษตร, เจา้หน้าทีผ่ลติเมลด็พนัธุ ์ต าแหน่งนี้จะตอ้ง
ประสานงานกบัผูจ้ดัการส านกังานเอคโค่เอเชยีเกีย่วกบัการบรหิาร,การเงนิและเรือ่งเกีย่วกบัเจา้หน้าทีท่ ัว่ไป 
 
ความคาดหวงัท่ีมีต่อนักวิชาการเทคโนโลยีเมลด็พนัธ์ 
ขณะทีท่ างาน จะมโีอกาส พฒันาในดา้นวทิยาการเมลด็พนัธุ ์การเกษตร และงานพฒันา  เอคโค่ฯ คาดหวงั 
เขา/เธอ มคีวามสามารถในการท างานเป็นทมีและเป็นส่วนหน่ึงของทมี และเตม็ใจทีท่ างานของเอคโค่เอเชยี  

การเตรยีมความพรอ้มในช่วงแรก(เดอืนแรก หรอื เดอืนต่อไป ถา้จ าเป็น) ทมีเอคโค่เอเชยีจะใหค้วาม
ช่วยเหลอืใหค้ าแนะน าการท างาน  อ านวยความสะดวกการเดนิทาง   

เอคโค่เอเชยีคาดหวงัว่าเจา้หน้าทีทุ่กคนจะตอ้งเขา้รว่มและมสี่วนในการนมสัการ และการประชุม
ประจ าสปัดาหใ์นเชา้วนัจนัทร ์ ซึง่ท่านอาจเป็นถูกวางใหแ้บ่งปันในทีป่ระชุม และหวงัว่าท่านจะท าตาม
หลกัเกณฑ ์คู่มอืเจา้หน้าทีข่องเอคโค่ซึง่มดีง้ต่อไปนี้ 
ความคาดหวงันี้รวมถงึ: 

- มคีวามยดืหยุ่นและเตม็ใจช่วยงานและโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากทีร่บัผดิชอบอยู่ 
- มคีวามสามารถและเตม็ใจท างานเป็นเอกเทศฯ  
- มคีวามสามารถและเตม็ใจท างานรว่มกบัเจา้หน้าทีท่ ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
- ท างานในฟารม์กลางแจง้ทีท่ ัง้รอ้นและทา้ทายได้ 
- มใีจบรกิาร 

- มวีนิยัและเตบิโตฝ่ายจติวญิญาณ 

- น าเสนอภาพลกัษณ์ทีด่ขีองเอคโค่ระหว่างท างานเวลาท างานและหลงัเลกิงาน 

              
ผูส้นใจสามารถส่งเอกสารสมคัรงานมาไดท้ี ่ 
ผูจ้ดัการส านกังาน: echoasia@echonet.org    
หรอื ผูจ้ดัการฝ่ายเกษตร: boonsong@echonet.org โทร 0818829084   
 


