
  

 
  ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

เรื่อง  การสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4  
ประจ าสาขาและส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญช ี2560 

เพิ่มเติม 
--------------------------------------- 

 

  ตามท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจ าสาขาและส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560 ตามประกาศลงวันที่  
17 เมษายน 2560 ธนาคารขอเพ่ิมเติมสาระส าคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรอง  และ
ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา /แขนงวิชา 
ตามที่ธนาคารก าหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศเพิ่มเติม ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 

2. เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน 2559  ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 

 
การยืนยันการสมัครและช าระเงิน 

  ตามท่ีท่านได้ฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส.  ขณะนี้ธนาคารได้เปิดรับสมัครต าแหน่งพนักงาน
พัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ประจ าสาขาและส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครมาเป็นจ านวนมาก ท าให้ธนาคาร
ไม่สะดวกในการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นในช่วงนี้ได้ จึงขอให้ท่านตรวจสอบคุณสมบัติของท่านว่าครบถ้วนและตรงตาม
ประกาศหรือไม ่หากครบถ้วนตามท่ีประกาศและท่านมีความประสงค์ที่จะสมัครในต าแหน่งดังกล่าว ให้ท่านพิมพ์เอกสาร
แบบช าระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 ในเว็บไซต์ www.ibaacapplicant.com  เพ่ือยืนยันการสมัคร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ธนาคารก าหนดให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบโดยไปยื่นช าระเงินที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ในเวลาท าการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560 
เท่านั้น        

ผู้ฝากประวัติที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ธนาคารถือว่า 
เป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจ าสาขาและส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด   
ปีบัญชี 2560 และสามารถตรวจสอบผลการช าระเงินได้ทางเว็บไซต์ www.ibaacapplicant.com ภายใน 2 วัน 
ท าการหลังจากการช าระเงิน 
 
 
 
 

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  10900  โทร. 0-2558-6100    
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 
2346 PHAHOLYOTHIN ROAD,  SENANIKOM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900. THAILAND. 
TEL. 0-2558-6100, FAX : (662) 0-2558-6269, 0-2558-6270 Website: www.baac.or.th 
 
 

เคยีงคูรู้่คา่ประชาชน 

http://www.ibaacapplicant.com/
http://www.baac.or.th/
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ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา 
และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรง 
ตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีท่ีด าเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิก
จ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นได้ 

2. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน  
โดยแจ้งสถานที่สอบและท่ีนั่งสอบในวันที ่25 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-
job.php ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์  
0-2558-6100 ต่อ 8332, 8334 - 6 ภายในระยะเวลา 2 วนัท าการ นับจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ
เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยธนาคารขอสงวนสิทธิในการจัดห้องสอบตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน
จะอ้างสิทธิใดๆมิได้ 
 

การสอบคัดเลือก 
                      ธนาคารก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่   11  มิถุนายน 2560  
                     ธนาคารก าหนดวันสอบสัมภาษณ์ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2560  

หากไม่น าเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์หรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติของท่านใด 
ไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายช่ือผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ 
ด าเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

                 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็น
ที่สุด ซ่ึงผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ 
 
  การประกาศผลการสอบ  
  1. ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบ 
ประมาณวันที่  26  มิถุนายน 2560 

2. ประกาศผลการสอบคัดเลือกประมาณวันที่  28  กรกฎาคม 2560 โดยเรียงล าดับจาก 
ผลคะแนนรวมการสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์  
                     ทั้งนี้ หากธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัย ธนาคารก าหนดให้เป็นผู้
ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และใช้เลขประจ าตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงล าดับ โดยเรียงล าดับก่อนหลัง  และธนาคารขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพ่ิมเติมจากจ านวนความต้องการ  
                               
   ธนาคารก าหนดให้ผู้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ต้องมีความ 
พร้อมในการปฏิบัติงาน โดยจะจัดอบรมให้ความรู้และสามารถเริ่มปฏิบัติงานตามส่วนงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
ได้ประมาณเดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

ธนาคารขอสงวนสิทธิในการก าหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยผู้สมัครสอบตามประกาศธนาคารฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของประกาศฉบับนี้ทุกประการและให้ถือว่าผลการ
พิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด 

http://www.baac.or.th/content-job.php
http://www.baac.or.th/content-job.php
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    ส าหรับรายละเอียดและสาระส าคัญต่างๆ เป็นไปตามประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็น
พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจ าสาขาและส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2560 ลงวันที่ 17 เมษายน 2560 
 
  ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระท าการใด ๆ ว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลือในการเข้าท างานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของ
ตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลท าให้ถูกปรับตกในทุกข้ันตอน  
และจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้า
ท างานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าท างานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 
 
 
 

 

                                         ประกาศ ณ วันที่   20   เมษายน 2560 
 
                                               ลงชื่อ    สุรพงศ์ นิลพันธุ์ 

                (นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์) 
                                ผู้ช่วยผูจ้ัดการ ท าการแทน 

                       ผู้จัดการ 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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ก าหนดการสอบและคัดเลือก 
 

รายการ วัน/เวลา หมายเหตุ 
1.ช าระเงิน  19 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560 

เวลา 8.30 – 15.30 น. 
พิมพ์ใบช าระเงินและตรวจสอบ 
การช าระเงินได้ที่  
www.ibaacapplicant.com 
(สามารถตรวจสอบผลการช าระเงินได้ทาง
เว็บไซต์ภายใน 2 วันท าการ  
หลังวันที่ช าระเงิน) 

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ข้อเขียนและสถานที่สอบ 

25 พฤษภาคม 2560 www.baac.or.th/content-job.php 

3.สอบข้อเขียน 11 มิถุนายน 2560 สถานที่สอบภายในกรุงเทพมหานคร 
4.ประกาศผลสอบข้อเขียน 26 มิถุนายน 2560 www.baac.or.th/content-job.php 
5.สอบสัมภาษณ์และทดสอบ
บุคลิกภาพ 

ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2560 สถานที่สอบภายในกรุงเทพมหานคร 

6.ประกาศผลการคัดเลือก ประมาณวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 www.baac.or.th/content-job.php 
7.เข้ารับการอบรม ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2560  

8.เริ่มปฏิบัติงาน 15 สิงหาคม 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ibaacapplicant.com/
http://www.baac.or.th/content-job.php
http://www.baac.or.th/content-job.php
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ขอบเขตเนื้อหาในการสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปีบัญชี 2560  
1.  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)    ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง  (100 คะแนน) 

1.1  ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ 
1.2  การคิดวิเคราะห์และเหตุผล 
1.3  ความสามารถทางด้านภาษาไทย 
1.4  ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ 
1.5  ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

2.  วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ    ใช้เวลา 2.00 ช่ัวโมง  (100 คะแนน) 
2.1 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น 

  2.1.1  หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  2.1.2  การบริหารงานสินเชื่อ 
  2.1.3  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ 
  2.1.4  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
      2.2 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน 
  2.2.1  ความรู้เรื่องบัญชีเบื้องต้น 
  2.2.2  ความรู้เรื่องการเงินเบื้องต้น  

(ด้านธุรกรรมทางการเงิน ตราสารทางการเงิน โครงสร้างทางการเงิน การค านวณดอกเบี้ย  
การลงทุน การวางแผนทางการเงิน) 

      2.3 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. 
  2.3.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธ.ก.ส. 
  2.3.2  ผลิตภัณฑ์และบริการ 
       2.4 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 2.5 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
 2.6 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน 
  2.6.1  ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.6.2  ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชนบท 
  2.6.3  ความรู้เรื่องธุรกิจชุมชน/กองทุนหมู่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน/สถาบันการเงินชุมชน 
 2.7 ความรู้เกี่ยวกับการตลาด 
  2.7.1  หลักการตลาดเบื้องต้น 
  2.7.2  การตลาดสินค้าเกษตรและธุรกิจเกษตร 
  2.7.3  ลูกค้าสัมพันธ์  (CRM) 
 2.8 หลักการการบริหารเบื้องต้น 
  -  การคิดเชิงวิเคราะห์  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การสื่อสาร  จิตมุ่งบริการ และการท างานเป็นทีม 
 2.9 จริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล 
3.  วิชาความละเอียดแม่นย า    ใช้เวลา 30 นาที  (50 คะแนน) 
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เอกสารการแนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัติของผู้สมัครปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ 

1.  เพศชาย-หญิง 
2.  มีวุฒิการศึกษาดังนี้ 

ล าดับ วุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

วุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา 

1 วท.บ., ทษ.บ., 
กษ.บ. 

วท.ม. , ทษ.ม. , 
กษ.ม. 

วิศวกรรมการเกษตร, ผลิตภัณฑ์ประมง, อุตสาหกรรมประมง, เทคโนโลยีชนบท, 
อุตสาหกรรมเกษตร, พัฒนาการเกษตร,  ธุรกิจการเกษตร, บริหารจัดการ-
ทรัพยากรการเกษตร, บริหารธุรกิจการเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตร, การ
จัดการธุรกิจเกษตรทั่วไป, ส่งเสริมการเกษตร, ส่งเสริมธุรกิจเกษตร, ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร, ส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์, การจัดการผลิตสัตว์, การจัดการ
ผลิตพืช, ผลิตกรรมชีวภาพ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร, 
เทคโนโลยีการเกษตร-การจัดการการผลิต, เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยี
การผลิตสัตว์,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า, เทคโนโลยีผลิตสุกร, เทคโนโลยีทาง
อาหาร-และเทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, 
วิทยาศาสตร์-และเทคโนโลยีการอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร, 
เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยชีีวภาพการเพาะขยายพันธุ์สัตว์, เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว, วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ, พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, 
เทคโนโลยีชีวภาพการอุตสาหกรรมเกษตร, วิศวกรรมแปรรูปอาหาร, 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ, เกษตรผสมผสาน 

2 ทษ.บ.,ศ.บ., ศศ.บ.
, วท.บ. 

ทษ.ม.,  ศ.ม.,  
วท.ม., ศศ.ม. 

เศรษฐศาสตร์ทุกสาขาวิชา 

3 บธ.บ. , วท.บ. บธ.ม. , วท.ม. การเงิน (Finance) , การเงินธุรกิจ, วิศวกรรมการเงิน , การเงินประยุกต์ , 
การเงินและการลงทุน, บริหารการเงินและการธนาคาร , บริหารการเงินและการ
คลัง , การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน, การธนาคารและธุรกิจ
การเงิน , การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ , การจัดการการเงิน,  
การเงินเชิงประมาณ , การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ,  
การเงินการธนาคาร (Money and Banking), บริหารการเงิน (Financial 
Management)  

4 บธ.บ., บช.บ บช.ม., บธ.ม. บัญชี (Accounting), บัญชีต้นทุน (Costing), บัญชีเพ่ือการจัดการ, การสอบ
บัญชี, บัญชีแบบบูรณา, การบัญชีเพ่ือการวางแผนและควบคุม, บัญชีการเงิน, 
บัญชีบริหาร, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 
System) 

เอกสารแนบ  
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ล าดับ 
วุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
วุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา 

5 บธ.บ., ศศ.บ. กต.ม.,บธ.ม.,ศศ.ม. การตลาด, การตลาดทั่วไป, การบริหารการตลาด, เทคนิคทางการตลาด 

6 ศศ.บ., บธ.บ. ศศ.ม., บธ.ม. บริหารธุรกิจ,  การจัดการธุรกิจ, การจัดการเชิงกลยุทธ์, การจัดการส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการ,  ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ , การบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ,  โลจิสติกส์และการขนส่ง, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การพาณิชย์และ
การค้าระหว่างประเทศ, การตรวจสอบภายใน 

7 ศศ.บ., รป.บ., ร.บ.
, วท.บ 

ศศ.ม., รป.ม., ร.ม., 
วท.ม. 

บริหารรัฐกิจ, การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, รัฐศาสตร์, การปกครองส่วน
ท้องถิ่น, การปกครอง, การเมืองการปกครอง, ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์, 
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, รัฐประศาสน
ศาสตร์, การบริหารภาครัฐและเอกชน 

8 น.บ. น.ม. นิติศาสตร์ , กฎหมายธุรกิจ , กฎหมายเศรษฐกิจ , กฎหมายระหว่างประเทศ 

 
ล าดับ 7 และ 8 เป็นวุฒิการศึกษาที่เพิ่มเติมจากประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ
ระดับ 4 ประจ าสาขาและส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560 ลงวันที่ 17 เมษายน 2560 
 


