
   ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เรื่อง  การรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4   

และการเงินระดับ 4 ประจ าสาขา และส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2556 
--------------------------------------- 

 

  ด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลภายนอก        
เพ่ือปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจ าสาขา และส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดของธนาคาร โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

1. ประมาณการจ านวนอัตราที่ต้องการ 
   1.1  ต าแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ  ประมาณ 820 อัตรา 
   1.2  ต าแหน่งปฏิบัติงานการเงิน ประมาณ 940 อัตรา 

 
  2.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
       2.1  ต าแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ 
                                ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อทั้งบุคคล นิติบุคคล สถาบันเกษตรกร ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร 
ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัด การช าระหนี้    ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรลูกค้าให้เกิด
การรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมการผลิตแปรรูป การตลาดและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชุม 
สื่อสารประชาสัมพันธ์  แนะน าผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอ่ืนที่มาติดต่อกับธนาคารสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นงานที่
ต้องออกพ้ืนที่ตามสภาพท้องถิ่นของ แต่ละสาขา จึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะทั้ง
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
       2.2  ต าแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน 
   ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคาร ทั้งเงินฝาก เงินกู้ และงานบริการอื่น ๆ ตามวิธี
ปฏิบัติของธนาคาร สื่อสาร ประชาสัมพันธ์น าเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ต้อนรับ แนะน าผลิตภัณฑ์และให้บริการ
ลูกค้ารวมทั้งบุคคลอ่ืนที่มาติดต่อกับธนาคารสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ 
และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
3.1  ต าแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ 

          3.1.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  
ก.พ. รับรอง  และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /
โปรแกรมวิชา /แขนงวิชา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

3.1.2 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 
ทีป่ัจจุบันยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557) 

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  10900  โทร. 0-2558-6555, 0-228-0180   
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 
2346 PHAHOLYOTHIN ROAD,  SENANIKOM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900. THAILAND. 
TEL. 0-2558-6555, 0-228-0180  FAX : (662) 0-2558-6341, 0-2280-5320  Website: www.baac.or.th 
 
 

เคยีงคูรู้่คา่ประชาชน 

http://www.baac.or.th/
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3.1.3 ต้องมีประสบการณ์การท างานและหนังสือรับรองการท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
(นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557) 

3.1.4 ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 6 
3.1.5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี 

3.2 ต าแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน 
3.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน 

การศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง  และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ 
วิชาเอก /โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา  ดังนี้   
   1) บัญชี  บัญชีต้นทุน  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพ่ือการจัดการ           
การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ  บัญชีเพ่ือการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร  
การตรวจสอบภายใน หรือ 
   2) การเงิน  การเงินการธนาคาร  บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน 
การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ-
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ          
การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ  หรือ 

  3) เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง  
เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ  

3.2.2 ต้องมีประสบการณ์การท างานและหนังสือรับรองการท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
(นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557) 

3.2.3 ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 6 
3.2.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี 

 
4. คุณสมบัติทั่วไป 

4.1 เพศ ชาย/หญิง และมีรายละเอียดการสมัครตามข้อ 6 
4.2 อายุผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)  
4.2.2 บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสัญญาจ้างประเภทที่ 1 

(นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557) ซึ่งธนาคารพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการท างาน
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นอย่างดี ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  

4.3 มีสัญชาติไทย 
       4.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      4.5 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
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      4.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สม 
ประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม     
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่าน
การบ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด
โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
      4.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
      4.8 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
      4.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 

   4.10 ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ
หรือรอการลงโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี  
     4.11  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
     4.12  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
     4.13  ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน  
 

5. อัตราเงินเดือน 
ธนาคารก าหนดให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นระดับ 4 เท่านั้น และให้ได้รับเงินเดือน

ตามท่ีธนาคารก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
5.1 ผู้ส าเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตรงคุณสมบัติในต าแหน่งที่สมัครตามประกาศของ

ธนาคาร ให้ได้รับเงินเดือน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวรวม
เป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

5.2 ผู้ส าเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตรงคุณสมบัติในต าแหน่งที่สมัครตามประกาศของ
ธนาคาร ให้ได้รับเงินเดือน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวรวม
เป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่น าค่าประสบการณ์มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม  
 

6.  การสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒกิารศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ท่านใดไม่ตรงตามทีธ่นาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการ
จ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ท้ังสิ้นได้   
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 6.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร 
ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com ตั้งแต่วันที่  
13 - 19 มกราคม  2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                               กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก  
โทร. 0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334-5   กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเก่ียวกับโปรแกรมการรับสมัคร 
ติดต่อทีโ่ทร. 0-2244-5880-1 ในวันท าการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.  

6.3  การเลือกต าแหน่งที่สมัคร และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
      ผู้สมัครสามารถเลือกสอบต าแหน่งที่มีคุณสมบัติตรงกับประกาศได้เพียง 1 ต าแหน่ง เท่านั้น   
      
      ทั้งนี้ ธนาคารได้ก าหนดให้มีเขตพิเศษ โดยผู้สมัครสามารถเลือกเขตพิเศษเพิ่มเติมได้  

1 เขตพิเศษ (จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้) โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติ ดังนี้ 
           1) ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ   

พ้ืนที่ เขตด าเนินงาน คุณสมบัติเพศ คุณสมบัติภูมิล าเนา 
เขตปกต ิ ทุกจังหวัดยกเว้นเขตพิเศษที่ 1-2 ไม่จ ากัดเพศ ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 
เขตพิเศษที่ 1 แม่ฮ่องสอน เพศชายเท่านั้น ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 
เขตพิเศษที่ 2 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เพศชายเท่านั้น ต้องมีภูมิล าเนา* 

 
 

    2) ปฏิบัติงานการเงิน    
พ้ืนที่ เขตด าเนินงาน คุณสมบัติเพศ คุณสมบัติภูมิล าเนา 

เขตปกติ ทุกจังหวัดยกเว้นเขตพิเศษที่ 1-2 ไม่จ ากัดเพศ ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 
เขตพิเศษที่ 1 แม่ฮ่องสอน ไม่จ ากัดเพศ ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 
เขตพิเศษที่ 2 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ไม่จ ากัดเพศ ต้องมีภูมิล าเนา* 
 
 

   *  หมายถึง  ผู้สมัครต้องมีภูมิล าเนา ดังนี้  
                          1)  มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านของตนเอง หรือ   
              2)  มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา ของตนเอง หรือ 
         3)  มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านของคู่สมรส หรือ 
         4)  มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา ของคู่สมรส 
 

     ผู้สมัครสามารถเลือกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานแบบใดแบบหนึ่ง โดยสรุปได้ ดังนี้  
       แบบท่ี 1 เขตปกติ 
       แบบท่ี 2 เขตปกติ และเลือกเขตพิเศษท่ี 1   

แบบท่ี 3 เขตปกติ และเลือกเขตพิเศษท่ี 2 
ทั้งนี้ ผู้สมัครที่เลือกเขตพิเศษควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงานที่ธนาคาร

ก าหนดไว้ตามข้อ 12.3 

http://www.baac.or.th/
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6.4  ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก าหนดและสั่งพิมพ์ใบแบบช าระ
ค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 แล้วต้องน าแบบช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นช าระเงินที่ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 มกราคม 2557 เท่านั้น  ในเวลาท าการ
ของธนาคาร (08.30 – 15.30 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าธรรมเนียมการสอบ  280  บาท 
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท 

          ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการ
สมัคร และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการสมัครได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

          ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการช าระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.baacapplicant.com   
ภายใน 3 วันท าการหลังจากการช าระเงิน 
 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 
ธนาคารก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนภายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เท่านั้น 

และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามท่ีธนาคารเห็นสมควร และไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการ
สอบข้อเขียน โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้  

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สถานที่สอบ และวันที่สอบข้อเขียน 
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  ทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com  
และผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน      
6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดสอบที่สนามสอบที่ธนาคารก าหนด  
 

8.  การสอบคัดเลือก 
8.1 การสอบข้อเขียน ธนาคารก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ท่ี  16  กุมภาพันธ์ 2557 

โดยมีรายละเอียดในการสอบข้อเขียนดังนี้ 
 8.1.1 วิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป (Aptitude Test) ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

(100 คะแนน) ได้แก่ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา 
ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ และความรู้ทางภาษาอังกฤษ 

 8.1.2 วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง (100 คะแนน) ได้แก่  
          1) ต าแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ - ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้นและบัญชีเบื้องต้น        

ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การพัฒนาชนบทและชุมชน การตลาด หลักการบริหารเบื้องต้น       
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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             2) ต าแหน่งปฏิบัติงานการเงิน - ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
เบื้องต้น การเงินการธนาคาร ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การพัฒนาชนบทและชุมชน การตลาด  
หลักการบริหารเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

           8.1.3  วิชาความละเอียดแม่นย า ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที (50 คะแนน)  
8.2 การทดสอบบุคลิกภาพ ธนาคารจะด าเนินการเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน 
 

  9.  เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ 
    9.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 หากมีผู้ผ่านเกณฑ์

การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจ านวนที่ธนาคารต้องการ ธนาคารจะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผล 
เพ่ือให้ได้ผู้ผ่านเกณฑ์ตามจ านวนที่ธนาคารต้องการ แตค่ะแนนในแต่ละวิชาต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  โดยธนาคารจะ
พิจารณาลดเกณฑ์คะแนนข้อเขียนตามล าดับ ดังนี้ 

         ล าดับที่ 1 คะแนนวิชาความละเอียดแม่นย า 
         ล าดับที่ 2 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
         ล าดับที่ 3 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
        หากผู้ผ่านเกณฑ์มีไม่เพียงพอกับอัตราว่างที่ต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณา

ลดหย่อนเกณฑ์โดยใช้วิธีอิงกลุ่ม ซึ่งคะแนนในการพิจารณาลดหย่อนต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีธนาคารยอมรับได้ 
        ทั้งนี้ หากปรากฏว่าผู้ผ่านเกณฑ์ข้างต้นมีจ านวนผู้ที่เลือกเขตพิเศษที่ 1 น้อยกว่าร้อยละ 2 

และเขตพิเศษท่ี 2 น้อยกว่าร้อยละ 8 ของจ านวนความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ท่ี
เลือกพ้ืนที่เขตพิเศษเพ่ิมเติมไม่เกินร้อยละข้างต้น และผู้ผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบมีน้อยกว่าจ านวนที่ธนาคารต้องการ ธนาคารจะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตาม
หลักเกณฑก์ารวัดผลโดยวิธีอิงกลุ่ม เพ่ือเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศผลการสรรหาคัดเลือก 

         9.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยผู้ผ่านเกณฑ์
การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบในครั้งนี้  
และธนาคารจะก าหนดวันเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพอีกครั้งภายหลังประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน 
 
  10.  เอกสารการสมัครงานที่จะต้องเตรียมมาในวันทดสอบบุคลิกภาพ 

 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคาร
ก าหนด ซึ่งธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครในวันสอบบุคลิกภาพ โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบ
ข้อเขียนต้องน าเอกสารมาแสดงในวันสอบบุคลิกภาพเป็นเอกสารตัวจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน 2 ชุด ดังนี้ 

10.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้ 
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1)  ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ 
2)  สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามประกาศของธนาคาร 
3)  วันที่ส าเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา  

 อนุมัติปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ 
    ปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 19 มกราคม  2557  

10.2  หนังสือรับรองการท างานที่ระบุถึงต าแหน่งงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

10.3  บัตรประจ าตัวประชาชน  
        10.4  ทะเบียนบ้าน 
        10.5  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 
(เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ) 

      10.6  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 

10.7  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
 

        หากไม่น าเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบบุคลิกภาพหรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติ
ของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนด ธนาคารจะตัดรายช่ือออกจากผู้สอบทุกข้ันตอน หรือในกรณีที่
ด าเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

                  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคาร
เป็นที่สุด ซ่ึงผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ 
 
  11.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก  
        11.1 ธนาคารจะประกาศผลการสอบข้อเขียนเรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบ เพ่ือเข้ารับการ
ทดสอบบุคลิกภาพ 

      11.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือก โดยเรียงล าดับจากผลคะแนนรวม
การสอบข้อเขียน กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดล าดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงล าดับทีละ
ปัจจัย ดังนี้ 
              ปัจจัยที่ 1  วิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้ความสามารถ
ทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นล าดับถัดไป 
        ปัจจัยที่ 2 วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง  โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง
เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นล าดับถัดไป  
         ปัจจัยที่ 3 วิชาความละเอียดแม่นย า โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้ละเอียดแม่นย าเท่ากันอีก 
ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4 เป็นล าดับถัดไป 

     ปัจจัยที่ 4 เลขประจ าตัวสอบ 
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  12.  เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 
        12.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ 
หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ จะไม่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ  
ระดับ 4 หรือปฏิบัติงานการเงินระดับ 4 และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกข้ันตอน หรือในกรณีท่ีด าเนินการจ้าง
แล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 
        12.2 เพ่ือประโยชน์ของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่ง บรรจุและ
แต่งตั้งบัญชีภายในธนาคารก่อน เพ่ือให้ทราบอัตราว่างที่แน่ชัดของส่วนงาน แล้วจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา
คัดเลือกในบัญชีส ารองเรียงตามล าดับของการประกาศผลการสอบคัดเลือกและตามอัตราว่าง  

      12.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกทีเ่ลือกเฉพาะเขตปกติ จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
พัฒนาธุรกิจระดับ 4 หรือ ต าแหน่งการเงินระดับ 4  โดยพิจารณาแต่งตั้งเรียงล าดับตามอัตราว่างหรือความจ าเป็น 
ของส่วนงาน หากถึงล าดับแล้ว  ผู้อยู่ในบัญชีส ารองไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่ม ี
อัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีส ารอง 
และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกล าดับถัดไป 

            ส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่เลือกเขตพิเศษด้วยนั้น ธนาคารจะพิจารณา
แต่งตั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

           1)  กรณีท่ีขณะนั้นธนาคารมีอัตราว่างในเขตพิเศษ ธนาคารพิจารณาแต่งตั้งเรียงล าดับตาม
อัตราว่างของเขตพิเศษเป็นล าดับแรก หากถึงล าดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีส ารองที่เลือกเขตพิเศษไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ 
ที่จะไปปฏิบัติงานในเขตพิเศษที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีส ารองทุกบัญชี และธนาคารจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกล าดับถัดไป 

          2)  กรณีขณะนั้นธนาคารไม่มีอัตราว่างในเขตพิเศษ ธนาคารพิจารณาแต่งตั้งเรียงล าดับ 
ตามอัตราว่างของ สนจ./ส่วนงาน หากถึงล าดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีส ารองปกติไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไป
ปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีส ารองปกติแต่ยังให้คงสิทธิ์ในการเลือกไปปฏิบัติงานเขตพิเศษเท่านั้น  และจะแต่งตั้งผู้ผ่าน
การสรรหาคัดเลือกล าดับถัดไป 

          ทั้งนี้ หากธนาคารมีบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์ตามบัญชีแนบท้ายประกาศผลการสรรหาคัดเลือก 
ธนาคารจะพิจารณาแต่งตั้งภายหลังจากไม่มีผู้แสดงความประสงค์ไปปฏิบัติงานในเขตพิเศษจากบัญชีส ารอง หากถึง
ล าดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีแนบท้ายไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มี อัตราว่างใน
ขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดรายชื่อในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีแนบท้าย และธนาคาร
จะแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑล์ าดับถัดไป 

      12.4 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑเ์รียงตามล าดับ และตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 
จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การท าหนังสือค้ าประกัน และสืบประวัติตามทีธ่นาคารก าหนด หากไม่ผ่านตามเงื่อนไข 
ที่ธนาคารก าหนด ธนาคารเลิกจ้างทันท ีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น    

     12.5 กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง 
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ 
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วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง เพ่ือเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคาร
ก าหนด และเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงล าดับ 

     12.6 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ๆ และส านักงาน 
ธ.ก.ส. จังหวัด ที่เลือกไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี  ส าหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในเขตพิเศษต้องปฏิบัติงานในต าแหน่ง    
นั้น ๆ และส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดที่ไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 
13. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน 
     ธนาคารก าหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ต้องผ่านการ

ทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมี
คะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 หากไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารอาจจะพิจารณาให้
ทดลองปฏิบัติงานเพ่ิมเติมอีก 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง หากปรากฏว่ามีผลคะแนน 
การทดลองปฏิบัติงานต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ 
        ทั้งนี้  การบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายการจ้าง
ของธนาคาร 
   
  ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกทีย่ังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีส ารองไว้จนถึงวันที่ 
31 ตุลาคม 2559 
 

                                      ประกาศ ณ วันที่ 10  มกราคม  2557        
 
                                                           ลงชื่อ     สุวิทย์  ตรีรัตน์ศิริกุล 

                               (นายสุวิทย์  ตรีรัตน์ศิริกุล) 
                     รองผู้จัดการ ท าการแทน 

                     ผู้จัดการ 
    ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 



วฒิุการศึกษา วฒิุการศึกษา สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา
ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท

1
วท.บ., ทษ.บ., 

กษ.บ.
วท.ม. , ทษ.ม. , 

กษ.ม.
การเกษตร, เกษตรศาสตร ์(Agriculture), เกษตรทัว่ไป (General Agriculture)

เกษตรเชงิระบบ (Systems Agriculture)
เกษตรกลวธิาน (Agricultural Mechanization)
เกษตรเขตรอ้น (Tropical Agriculture)
ทรพัยากรเกษตรชวีภาพ (Agro - Bioresources)
วทิยาศาสตรช์วีภาพ (Biosciences)
พฤกษศาสตร ์(Botany)
พชืศาสตร(์Plant Science)
พชืศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Plant Science and Technology)
พฤกษเ์ศรษฐกจิ (Economic Botany)
โรคพชื (Plant Pathology), อารกัขาพชื
พชืไร ่, พชืไรน่า (Agronomy)
พชืสวน (Horticulture),พชืผกั ,พชืสวนประดบั ,ไมผ้ล
ศกึษาศาสตร-์เกษตร, ครุศาสตรเ์กษตร (Agricultural Education)
ปฐพวีทิยา (Soil Science)
ปฐพศีาสตรแ์ละอนุรกัษศ์าสตร ์(Soil Science and Conversation)
กฏีวทิยา (Entomology)
การจดัการศตัรพูชื (Pest Management)
สตัวศาสตร ์(Animal Science)
สตัววทิยา (Zoology),สตัวปี์ก , โคนม และโคเนื้อ
สตัวบาล (Animal Husbandry)
สุขภาพสตัว ์(Animal Health Science)
อาหารสตัว ์(Animal Nutrition)
การผลติสตัว์
การผสมพนัธุส์ตัว์
เทคนิคการสตัวแพทย ์ (Veterinary Technology)
วทิยาศาสตรก์ารสตัวแพทย ์(Veterinary Sciences)
วารชิศาสตร ์(Aquatic Sciences)
วทิยาศาสตรท์างทะเล  (Marine Science)
วทิยาศาสตรก์ารประมง (Fisheries Science)
ประมง (Fisheries), ประมงน้ําจดื (Inland Fisheries)
การจดัการประมง (Fishery Mgt.)
ชวีวทิยาประมง (Fishery Biology)

คณุสมบติัของผูส้มคัรผูช่้วยพนักงานพฒันาธรุกิจ
1.  เพศชาย-หญิง

2.  มีวฒิุการศึกษาดงัน้ี



วฒิุการศึกษา วฒิุการศึกษา สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา
ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท

เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า (Aquaculture)
ผลติภณัฑป์ระมง (Fishery Products)
โรคสตัวน้ํ์า (Aquatic animal Disease)
อุตสาหกรรมประมง (Fishery Industry)
เทคโนโลยชีนบท (Rural Technology)
การวจิยัดําเนินงาน (Operations Research)
อุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industrial),(Agricultural Industry)

2 พฒันาการเกษตร (Agricultural Development)
ธุรกจิการเกษตร ( Agribusiness)
บรหิารธุรกจิการเกษตร (Agricultural Business Administration)  , 
การจดัการธุรกจิเกษตร ,การจดัการธุรกจิเกษตรทัว่ไป
สง่เสรมิและนิเทศศาสตรเ์กษตร/ สง่เสรมิและเผยแพรก่ารเกษตร/สง่เสรมิการเกษตร 
(Agricultural Extension)
สง่เสรมิธุรกจิเกษตร , สง่เสรมิและพฒันาการเกษตร , สง่เสรมิการสือ่สารการเกษตร , 
การพฒันาสง่เสรมิและนิเทศศาสตรเ์กษตร
สง่เสรมิการเกษตรสหกรณ์  (Agricultural Extension Cooperatives)
เศรษฐศาสตรก์ารเกษตร (Agricultural Economics)
เศรษฐศาสตรส์หกรณ์ (Cooperative Economics)
การจดัการผลติสตัว(์Animal Production Mgt.)
การจดัการผลติพชื (Crop Production Mgt.)
เทคโนโลยกีารเกษตร ( Agricultural Technology)
เทคโนโลยกีารเกษตร - การจดัการการผลติ (Agricultural Management)
การใชด้นิและการจดัการทรพัยากรอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Land Use and Natural 
Resource Management)
เทคโนโลยกีารจดัการศตัรพูชื (Pest Management Technology)
เทคโนโลยกีารผลติพชื (Plant Production Technology)
เทคโนโลยเีมลด็พนัธุ ์(Seed Technology)
เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์(Animal Production Technology)
เทคโนโลยผีลติสุกร (Swine Production Technology)
เทคโนโลยกีารหมกั (Fermentation Technology)
เทคโนโลยภีมูทิศัน์  (Landscape Technology)

เทคโนโลยทีางอาหารและเทคโนโลยชีวีภาพ (Food Technology Biotechnology)

ผลติกรรมชวีภาพ (Bioproduction)
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมอาหาร(Food Industrial Technology)
วทิยาศาสตรก์ารอาหารและโภชนาการ(Food Science and Nutrition)
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร (Food Science and Technology)
วทิยาศาสตรก์ารอาหาร  ( Food Science)
เทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology)

วท.บ., ทษ.บ., 
กษ.บ.

วท.ม. , ทษ.ม. , 
กษ.ม.

วท.บ., สส.บ., 
กษ.บ., ทษ.บ., 

บธ.บ.

วท.ม, กษ.ม., 
วศ.ม., ทษ.ม., 

บธ.ม.



วฒิุการศึกษา วฒิุการศึกษา สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา
ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท

เทคโนโลยชีวีภาพการเพาะขยายพนัธุส์ตัว ์(Technology in Animal Production)
เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว (Postharvest Technology)

พฒันาผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (Agro Industrial Product Dev.)

เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry  Technology)
เทคโนโลยชีวีภาพการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry  Biotechnology)

การจดัการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry  Technology Management)

เทคโนโลยกีารบรรจุ ( Packing Technology)
เทคโนโลยอีาหาร (Food Technology)
เทคโนโลยกีารพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development Technology)
เทคโนโลยกีารยาง (Rubber Technology)
เทคโนโลยกีารประมง (Fisheries Technology)
เทคโนโลยกีารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่  (Marine and Coastal Resources
 Management Technology )
วศิวกรรมแปรรปูอาหาร (Food Process Engineering)
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่ทอ ( Textile Science and Technology)
สิง่แวดลอ้ม (Environmental)
การจดัการสิง่แวดลอ้ม (Environmental Management)
วทิยาศาสตรส์ภาวะแวดลอ้ม (Environmental Science)
นิเวศวทิยาสิง่แวดลอ้ม / วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม (Environmental Ecology)
ภมูศิาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม ( Geography and  Environment)
เกษตรผสมผสาน

3

ทษ.บ.,ศ.บ., ศศ.บ.,
 วท.บ.

ทษ.ม.,  ศ.ม., 
วท.ม., ศศ.ม.

เศรษฐศาสตร ์(Economics) , เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ , เศรษฐศาสตรก์ารคลงั , 
เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ , เศรษฐศาสตรเ์ชงิประมาณ , เศรษฐศาสตรก์ารประกอบการ ,
การเงนิและเศรษฐศาสตร ์, เศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร , เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและ
การจดัการ , เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการบรหิาร , เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการธนาคาร , 
เศรษฐมติ ิ, เศรษฐศาสตรเ์ชงิประมาณ , เศรษฐศาสตรป์รมิาณวเิคราะห ์, เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม , เศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหวา่งประเทศ

4 การเงนิ (Finance) , การเงนิธุรกจิ

วศิวกรรมการเงนิ , การเงนิประยุกต ์, การเงนิและการลงทุน , บรหิารการเงนิและการ
ธนาคาร , บรหิารการเงนิและการคลงั , การลงทุนและการจดัการความเสีย่งทางการเงนิ ,
 การธนาคารและธุรกจิการเงนิ , การเงนิและการธนาคารระหวา่งประเทศ , การจดัการ
การเงนิ , การเงนิเชงิปรมิาณ , การเงนิและการคลงั , การธนาคารระหวา่งประเทศ

การตรวจสอบภายใน ,
การเงนิการธนาคาร (Money and Banking)
บรหิารการเงนิ (Financial Management)

วท.บ., สส.บ., 
กษ.บ., ทษ.บ., 

บธ.บ.

วท.ม, กษ.ม., 
วศ.ม., ทษ.ม., 

บธ.ม.

บธ.บ. , วท.บ. บธ.ม. , วท.ม.



วฒิุการศึกษา วฒิุการศึกษา สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา
ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท

5 บช.ม., บธ.ม. บญัช ี(Accounting)
บญัชตีน้ทุน (Costing)
บญัชเีพือ่การจดัการ , การสอบบญัช ี, บญัชแีบบบรูณาการ , บญัชเีพือ่การวางแผนและ
ควบคุม
บญัชกีารเงนิ
บญัชบีรหิาร
ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี(Acounting Information System)

6 บธ.บ., ศศ.บ.
กต.ม.,บธ.ม.,

ศศ.ม.
การตลาด, การตลาดทัว่ไป , การบรหิารการตลาด , เทคนิคทางการตลาด

7 วทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร/์ วทิยาการคอมพวิเตอร ์ (Computer Science)
วทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์(Applied Computer Science)
วทิยาการสารสนเทศคอมพวิเตอร์
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
ระบบสารสนเทศ (Information Syatem), ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management
 Information System) ,สารสนเทศศาสตร ์, สารสนเทศธุรกจิ ,
ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ
สารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยสีารสนเทศ , เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ ,  
ธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ , เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตและสารสนเทศ
เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตและพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์, พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์, การจดัการ
เทคโนโลยแีละพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์
เทคโนโลยแีละการสือ่สาร
เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตและสารสนเทศ
คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

8 บรหิารรฐักจิ
รฐัศาสตร,์ การปกครองสว่นทอ้งถิน่, การปกครอง, การเมอืงการปกครอง
รฐัประศาสนศาสตร์

9 น.บ. น.ม. นิตศิาสตร ์, กฎหมายธุรกจิ , กฎหมายเศรษฐกจิ

10
ศศ.บ., บธ.บ. ศศ.ม., บธ.ม. บรหิารธุรกจิ,  บรหิารทัว่ไป,  การจดัการทัว่ไป,  การจดัการ, วทิยาการจดัการ , การ

จดัการระหวา่งประเทศ , ธุรกจิการคา้ระหวา่งประเทศ , การบรหิารธุรกจิระหวา่งประเทศ ,
 การพาณชิยแ์ละการคา้ระหวา่งประเทศ

ศศ.บ., รป.บ., ร.บ.,
 วท.บ

ศศ.ม.,รป.ม., 
ร.ม., วท.ม.

บธ.บ., บช.บ

วท.บ., ศศ.บ.,
 ทล.บ, บธ.บ., 

วส.บ.

วท.ม, ศศ.ม., 
วศ.ม., บธ.ม.


