
 
 

ประกาศธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เร่ือง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร 

ปฏิบัติงานประจ าส านักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ  
 

----------------------------------------------------------- 
 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือเข้ารับ 
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร สังกัด ส านักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ โดยมีรายละเอียดการ 
รับสมัคร ดังนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 ต าแหน่งผู้ช านาญการระบบงานคุณภาพ 10 ประจ าส านักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ  

จ านวน 1 อัตรา  
 
  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโครงสร้างและแนวทางการขับเคลื่อนระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของธนาคาร  ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริมการน าแนวทางการบริหารจัดการที่ดี (Business 
Excellence Framework)  โดยใช้เครื่องมือการประเมินคุณภาพองค์กร และการน ากรอบการบริหารจัดการ
คุณภาพ (Quality  Management Framework) มาใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานของ 
ส่วนงานต่าง ๆ ภายในธนาคาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยประสบการณ์ และความช านาญ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร  
 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
3.1  อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) 
3.2  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้านบัญชี  การเงินการ

ธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  

3.3  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า  
550 หรือ เทียบเท่าโดยใช้ผลทดสอบ TOEFL CU-TEP หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 (ไม่เกิน 2 ปีจนถึงวันที่สมัคร) 

3.4  มีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานประเมินคุณภาพ  SEPA  / SE-AM / PMQA / TQA หรือ EdPEx ไม่น้อยกว่า 4 ปี  

3.5 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ  
Power Point เป็นอย่างดี  
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3.6  มีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินธุรกิจและธุรกรรมของธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ เพ่ือให้ค าแนะน าในการจัดท ากลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การก าหนดตัวชี้วัด 
และระบบติดตามประเมินผลให้กับองค์กรได้ 

3.7 มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดที่เป็นระบบ มีทักษะในการสื่อสาร การเขียน 
และการน าเสนองานในที่สาธารณะ ตลอดจนสามารถบริหารจัดการงาน และบริหารทีมงาน ในสภาวะที่มีความ
กดดันสูงได้ 
 

4.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 4.1  เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย 

  4.2  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 4.3  เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 4.4  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน         
ไมส่มประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่าน
การบ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ 
ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 4.5  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 4.6  ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 4.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
       4.8  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี  

 4.9  ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
 4.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 4.11 ปัจจุบันไม่ด ารงต าแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป  
 

5.  การสมัคร  
       5.1  ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล 
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกข้ันตอน หรือในกรณีท่ี
ด าเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 
       5.2  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.joptopgun.com หรือ ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบ
คลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส.http://www.irecruitbaac.com (ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ 
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“สายงานที่สนใจ” เป็นต าแหน่งผู้ช านาญการระบบงานคุณภาพ 10 เท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ การบันทึก 
“สายงานที่สนใจ” ให้เลือกต าแหน่งที่ท่านมีคุณสมบัติข้างต้นเพียงต าแหน่งเดียว) ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารก าหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  21 มกราคม 2565 กรณีมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8334-6  
 

      ทั้งนี ้หากมีจ านวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ 
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้ 
 
  6.  การคัดเลือก 
       6.1  ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และให้ผู้สมัครน าเสนอ 
ประวัติการท างาน ผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 7 วัน โดยส่งข้อมูลดังกล่าว 
ที่ E-mail salun5700340@gmail.com   
      ทั้งนี ้ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วน 
ภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
      6.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) ธนาคารจะท าการประเมินบุคลิกภาพของผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ ในวันสัมภาษณ์และจะน าผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก 
 

      ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร 
ไม่สามารถโต้แย้งได้ 
 
  7.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
       7.1  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมก าหนด 
เลขประจ าตัวสอบเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร  
และขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร 
ไม่สามารถโต้แย้งได้  
        7.2  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามล าดับคะแนน 
สอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจัดล าดับจากรหัสประจ าตัวผู้สมัครสอบ 
เป็นปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามล าดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน 
 
  8.  อัตราเงินเดือน 
       ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการก าหนด 
อัตราค่าจ้างของธนาคาร 
 
 

mailto:salun5700340@gmail.com
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  9.  เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 
       9.1.  ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร 
ทุกประการหากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
ธนาคาร และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้าง
แล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
       9.2  ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก 
จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารก าหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งท าหนังสือ 
ค้ าประกันตามที่ธนาคารก าหนด  
       9.3  หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด หาก 
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด เนื่องจากไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติงาน 
ในขณะนั้น จะถือว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ธนาคารจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกล าดับถัดไป ผู้ผ่านเกณฑ์
การสรรหาคัดเลือกสามารถรอการแต่งตั้งได้ตลอดอายุบัญชี โดยไม่มีการน าไปต่อท้ายบัญชี ยกเว้น ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ไม่
ประสงค์ท่ีจะไปปฏิบัติงานให้ถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีส ารอง ส าหรับผู้มีรายชื่อผ่านการ
คัดเลือก ซึ่งธนาคารยังไม่ได้เรียกตัวมาปฏิบัติงาน ธนาคารจะขึ้นบัญชีส ารองไว้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 
 

       ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง 
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพ่ิมเติม   
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารก าหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งที่ว่างได้ 
โดยไม่เรียงล าดับ 
 
  10.  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

      ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยบังคับบัญชา
ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ใน
กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดท าแผนงาน
ที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่
อีกครั้งในเวลาไม่เกิน 90 วัน หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้าง
ทันที 

 
  11.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานต้องจัดท าบันทึกข้อตกลง  
การปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารก าหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผล 
การประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เมื่อปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี  
หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
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ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว จะต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นๆ ของส่วนงานที่บรรจุแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 5 ปี ยกเว้น
กรณีได้รับการสอบเลื่อนต าแหน่ง 
 
  ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระท าการใดๆ ว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลือในการเข้าท างานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ 
ของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลท าให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน  
และจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ 
เข้าท างานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าท างานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 
 
                                                 ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
  
                    
                                                                        

             (ลงชื่อ)     โยธิน เพ่ิมพูน 
(นายโยธิน เพ่ิมพูล) 

ผู้ช่วยผู้จัดการ ท าการแทน 
ผู้จัดการ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 


