
 
 

ประกาศธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน  

ประจ าฝ่ายศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ศวพ.) ปีบัญชี 2564 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

 ด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก 
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ต าแหน่งพนักงานวิจัย ระดับ 8 ประจ าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
(ศวพ.) จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     สามารถประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัย  วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของธนาคาร 
ทั้งกลุ่มเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล วิจัยปัญหาในการด าเนินงานของธนาคาร วิเคราะห์
ข้อมูล และเสนอสารสนเทศแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร เสนอแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม และ
สนับสนุนการยกระดับคณุภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้าและคนในชุมชนตามนโยบายของธนาคาร สามารถประมวลผล
สารสนเทศทางการเกษตร ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชนบท และระบบเตือนภัยทางการเกษตร (Warning 
System)  ประสานงานกับบุคคล และส่วนงานทั้งภายในและภายนอก ธ.ก.ส. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
ประสานงานกับบุคคล และส่วนงานทั้งภายในและภายนอก ธ.ก.ส. สนับสนุนผลงานวิจัยพร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาและวิธีการที่เหมาะสม 
  
 2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    2.1.1  อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 

   2.1.2  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทสาขาวิจัย ประเมินผล สถิติประยุกต์ 
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นโยบายสาธารณะ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาท่ี  
ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)  
      2.1.3  มีประสบการณ์ในการท างานด้านวิชาการหรือด้านการวิจัย อย่างน้อย 5 ปี 

   2.1.4  มีทักษะความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยและสามารถวางแผนการวิจัยได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.1.5  มีทักษะในการสื่อสาร ประสานความร่วมมือกับบุคคลและส่วนงานทั้งภายในและ 
ภายนอก ธ.ก.ส. 

   2.1.6  มีทักษะการสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) การสรุปประเด็นส าคัญ 
และสามารถเขียนรายงานวิจัยได้อย่างดี 

   2.1.7  มีทักษะความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ การท า 
Infographic การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประมวลข้อมูลเชิงสถิติ 
    2.1.8  หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีผลคะแนน TOEIC  
ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน หรือ คะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน หรือระดับคะแนน IELTS  ไม่นอ้ยกว่าระดับ
คะแนนที่ 6 (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

   2.1.9  สามารถออกปฏิบัติงานในท้องที่ต่างจังหวัดได้ 
    2.1.10 สามารถเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 
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 3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  3.1 มีสัญชาติไทย 
  3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  3.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ 
แก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์  
หรือได้ผ่านการบ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด 
ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน 
  3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์การของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
  3.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  3.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
  3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือพนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน 
      3.12 ปัจจุบันไม่ด ารงต าแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป 
 
 4. การสมัคร 
  4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใด 
ไม่ตรงตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกข้ันตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการ 
จ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
  4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร 
ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ส าหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” 
เป็นต าแน่งพนักงานวิจัย ระดับ 8 ประจ า ศวพ. เท่านั้น โดยธนาคารจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที ่25 ตุลาคม 2564  
ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332-8336 
 ทั้งนี้ หากมีจ านวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ 
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้ 
 
 5. การคัดเลือก 
  5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และผู้สมัครต้องน าเสนอประวัติการท างาน 
ผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง โดยให้น ามาเสนอในวันสอบสัมภาษณ์  
 

http://www.irecruitbaac.com/
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     ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วน 
ภายในวันที่เขา้สอบสัมภาษณ์  มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) วัดบุคลิกภาพผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับธนาคาร 
โดยธนาคารจะท าการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะน าผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาผลการคัดเลือก 
    
 ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคาร 
เป็นที่สุดและผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้ 
 
 6. การประกาศผลการสรรหาคัดเลือก 
  6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมก าหนด 
เลขประจ าตัวสอบเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร 
และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร 
ไม่สามารถโต้แย้งได ้
  6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามล าดับคะแนนสอบ
สัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจัดล าดับจากเลขประจ าตัวสอบ 
เป็นปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกตามล าดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน 
 
 7. อัตราเงินเดือน 
  ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการก าหนด
อัตราค่าจ้างของธนาคาร 
 
 8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 
  8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร 
ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
ธนาคาร และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้ว
ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น  
  8.2 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเรียงตามล าดับตามอัตราว่าง  
ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ฯ จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารก าหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร 
พร้อมทั้งจัดท าหนังสือค้ าประกันตามที่ธนาคารก าหนด 
  8.3 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด  
จะถือว่าสละสิทธิ์ และตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์ฯ แต่ยังไม่ได้เรียกตัว 
มาปฏิบัติงาน ธนาคารจะข้ึนบัญชีส ารองไว้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 
  ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง  
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพ่ิมเติม  
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารก าหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งที่ว่างได้ 
โดยไม่เรียงล าดับ 
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 9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
  ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกท่ีธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลอง 
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  
โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงานธนาคาร 
สามารถเลิกจ้างได้ แต่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและ
เหตุผลพร้อมจัดท าแผนงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมิน 
ผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็น  
ครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที 
 
 10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานต้องจัดท าบันทึกข้อตกลง 
การปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารก าหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เมื่อปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี หากไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลตามท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่ได้รับ 
การบรรจุแต่งตั้งแล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นๆ ของส่วนงานที่บรรจุแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 5 ปี ยกเว้นกรณี
ได้รับการสอบเลื่อนต าแหน่ง 
 
 ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระท าการใด ๆ ว่าสามารถให้ความ 
ช่วยเหลือในการเข้าท างานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ 
ของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซ่ึงจะมีผลท าให้ถูกปรับตกในทุกข้ันตอน  
และจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้า
ท างานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าท างานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่   14   ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
     
  
 
 
 
    

             (ลงชื่อ)     โยธิน เพ่ิมพูน 
(นายโยธิน เพ่ิมพูล) 

ผู้ช่วยผู้จัดการ ท าการแทน 

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 


