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ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ปีบัญชี 2558
--------------------------------------ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ประจาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จานวน 2 อัตรา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารโครงการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานสาหรับหน่วยงานต่างประเทศที่มาศึกษาดูงาน
บริหารโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสาหรับพนักงาน บริหารโครงการทุนการศึกษาต่อต่างประเทศสาหรับ
พนักงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เศรษฐศาสตร์ การตลาด จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร) และต้องนามายื่นในวันสอบข้อเขียน
2.2 มีประสบการณ์ทางานเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ การจัดกิจกรรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ การประชาสัมพันธ์หรือคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
การจัดทาแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร การออกแบบเครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์และพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่นๆ มีระยะเวลารวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่สิ้นสุด
การรับสมัคร)
2.3 มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 700 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL
หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 65 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือผลคะแนนการทดสอบ
ด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ทั้งนี้ ผลคะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบข้อเขียน) และต้องนามายื่นในวันสอบข้อเขียน
2.4 หากมีประสบการณ์ในการทางานต่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นเศษ
2.5 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และสามารถทางานภายใต้ความกดดันสูงได้
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3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 อายุ 20 - 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
3.2 เพศ ชาย/หญิง
3.3 มีสัญชาติไทย
3.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.5 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
แก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์
หรือได้ผ่านการบาบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคเลือดทุกชนิดโรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.8 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.10 ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ
หรือรอการลงโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
3.11 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.12 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.13 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
4. อัตราเงินเดือน
ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานระดับ 4 เท่านั้น โดยกาหนดอัตราเงินเดือน ดังนี้
4.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตรงกับตาแหน่งงาน ณ วันที่สมัครให้ได้รับเงินเดือน
11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
4.2 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตรงกับตาแหน่งงาน ณ วันที่สมัครให้ได้รับเงินเดือน
12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ธนาคารจะพิจารณาค่าประสบการณ์ที่ตรงกับตาแหน่งและความต้องการของธนาคาร
ไม่เกิน 5 ปี ปีละ 6% มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม
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5. การประกาศรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ท่านใดไม่ตรงตามทีธ่ นาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่
ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้
5.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่
22 พฤษภาคม 2558 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-5 ในวันทาการ จันทร์-ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.
5.3 ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนดและสั่งพิมพ์เอกสาร
แบบชาระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 นาแบบชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นชาระเงินที่ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ในเวลาทาการของธนาคาร (08.30 – 15.30 น.)
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึก
การสมัคร และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากมีข้อมูลผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
และจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการสมัครได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระเงินค่าธรรมเนียม
การสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.4 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อเข้ารับการ
สอบข้อเขียน และแจ้งสถานที่สอบ วันที่สอบ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์
www.baac.or.th/content-job.php ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่มีรายชื่อ
โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334 - 5 ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่
ธนาคารประกาศรายชื่อผู้สมัคร โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบข้อเขียนจะอ้างสิทธิ์ใดๆมิได้
6. การสอบคัดเลือก
6.1 การสอบข้อเขียน ธนาคารกาหนดสอบข้อเขียน ดังนี้
1) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ได้แก่ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถ
ทางมิติสัมพันธ์ และความรู้ทางภาษาอังกฤษ
2) วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง (100 คะแนน) ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง
6.2 การสอบสัมภาษณ์
6.3 การทดสอบบุคลิกภาพ
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7. เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
7.1 การสอบข้อเขียน ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนในแต่ละวิชา ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจานวนที่ธนาคารต้องการ ธนาคารจะพิจารณาลดหย่อน
เกณฑ์คะแนนตามหลักการวัดผลตามเกณฑ์ที่ธนาคารยอมรับได้
7.2 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 และผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมี
เอกสารการสมัครครบถ้วนก่อนวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
7.3 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผล ผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยผู้ผ่านเกณฑ์
การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
8.1 ประกาศผลการสอบข้อเขียน โดยเรียงลาดับตามหมายเลขประจาตัวสอบ
เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
8.2 ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือก เรียงลาดับตามคะแนนรวมการสอบ
ข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลาดับโดยใช้ปัจจัยในการเรียงลาดับ
ทีละปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 คะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน
ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 2 คะแนนรวมการสอบข้อเขียน โดยหากมีคะแนนรวมการสอบข้อเขียนเท่ากัน
ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 3 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้
ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4 เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 4 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะ
ตาแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 5 เป็นลาดับสุดท้าย
ปัจจัยที่ 5 เลขประจาตัวสอบ
9. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
9.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร
ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ จะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบ
ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

5
9.2 เพื่อประโยชน์ของธนาคาร ธนาคารจะดาเนินการพิจารณาโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่ง
พนักงานภายในธนาคารเป็นลาดับแรก และแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสารองเดิมก่อน (ถ้ามี) เพื่อให้ธนาคารทราบ
อัตราว่างที่แน่ชัดของส่วนงานแล้วจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกในบัญชีสารองผู้ผ่านเกณฑ์
การสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์เรียงตามลาดับของการประกาศผลการสอบ
คัดเลือกและตามอัตราว่าง
9.3 ผู้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานระดับ 4
โดยพิจารณาแต่งตั้งเรียงลาดับตามอัตราว่างหรือความจาเป็นของส่วนงาน หากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชี
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่า
สละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีสารอง และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลาดับถัดไป
9.4 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การทาหนังสือค้าประกัน
และสืบประวัติตามที่ธนาคารกาหนด หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการเรียกตัวธนาคารจะขึ้นบัญชีสารองถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
9.5 กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสารองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม
ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่งเพื่อเข้ารับการพิจารณา
และเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตาแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลาดับ
9.6 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นๆ หรือส่วนงาน
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกาหนดเงื่อนไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกตัว
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมาปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าผลการพิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด
11. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
กาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โดยมีระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงาน 90 วัน และกาหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมีคะแนนประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะถือว่าผ่านการทดลองปฏิบัติงาน หากไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลอง
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง หากปรากฏว่า มีผลคะแนน
การทดลองปฏิบัติงานต่ากว่าร้อยละ 80 จะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
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อนึ่ง อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทาการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ
ในการเข้าทางานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเอง ในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทาให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน
และจะถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
เข้าทางานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทางานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
หากธนาคารมีข้อสงสัยหรือมีเหตุการณ์อันเชื่อได้ว่ามีการทุจริต ธนาคารสามารถยกเลิก
การสอบหรือจัดให้มีการสอบใหม่ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2558
ลงชื่อ พรชัย งามสินจารัส
(นายพรชัย งามสินจารัส)
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