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ไทยพาณิชย์ ร่ วมประชุม ม.ราชภัฏ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ปรับความเข้ าใจพร้ อมหารือแนวทางความร่ วมมือ
กรณีการรับสมัครงาน พร้ อมยํา0 นโยบายรับนักศึกษาจากทุกสถาบันเข้ าร่ วมงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เข้ าร่วมประชุมในที"ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กรณี
การลงประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์จดั หางานในตําแหน่งที"ปรึ กษาทางการเงินฝึ กหัด (Financial Advisor
Trainee) และมีการระบุชื"อมหาวิทยาลัยจํานวน 14 แห่ง โดยธนาคารฯ ขออภัยในกรณีที"เกิดขึ Eน ซึง" เกิดจาก
ความบกพร่ องในกระบวนการทํางานภายในของธนาคารฯ และได้ ตงคณะกรรมการสอบสวนทางวิ
ัE
นยั เกี"ยวกับ
กรณีดงั กล่าวแล้ ว ภายหลังการเข้ าร่ วมประชุมและหารื อในครังE นี E ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลมีความเข้ าใจเป็ นอย่างดี และยังคงดําเนินธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารฯ ตามปกติ
นอกจากนี Eยังได้ หารื อถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างทังสองสถาบั
E
นฯ เพื"อพัฒนาบุคลากรให้ ได้
คุณภาพและตอบโจทย์ตลาดแรงงานอย่างแท้ จริ ง
นายญนน์ โภคทรั พย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า
“ธนาคารไทยพาณิชย์ขออภัยในกรณีที"เกิดขึ Eน ซึง" เกิดจากความบกพร่ องในกระบวนการทํางานภายในของ
ธนาคารฯ และขอขอบคุณทางคณะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ที"ให้ โอกาสและรับฟั งคําชี Eแจงในวันนี E ซึง" แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นสําคัญ คือ
1.) การประกาศรับสมัครงานในตําแหน่งที"ปรึกษาทางการเงินฝึ กหัด (Financial Advisor Trainee)
ที"มีการระบุชื"อมหาวิทยาลัยจํานวน 14 แห่ง ไม่ใช่นโยบายของธนาคารฯ แต่เป็ นการกระทําที"บกพร่ อง
ซึง" เกิดจากกระบวนการทํางานภายในของธนาคารฯ เอง และเมื"อรับทราบถึงปั ญหาที"เกิดขึ Eนได้ มี
คําสัง" ให้ ยกเลิกและนําประกาศฯ นันออกจากทุ
E
กสื"อทันที และได้ ตงคณะกรรมการสอบสวนทางวิ
ัE
นยั
เกี"ยวกับกรณีดงั กล่าว พร้ อมกําชับผู้ที"เกี"ยวข้ องให้ ดแู ลและป้องกันมิให้ เกิดกรณีเช่นนี Eอีก
2.) ชี Eแจงปฏิเสธเกี"ยวกับเอกสารของบริ ษัทแห่งหนึ"งที"ระบุเกณฑ์การแบ่งกลุม่ มหาวิทยาลัยออกเป็ น
3 กลุม่ ซึง" เผยแพร่บนสื"อสังคมออนไลน์ในขณะนี E ว่าเอกสารดังกล่าว ไม่ใช่เอกสารของธนาคารไทย
พาณิชย์แต่อย่างใด
3.) ธนาคารฯ ยืนยันถึงนโยบายในการรับนิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทัว" ประเทศ ได้
เข้ าทํางานกับธนาคารฯ โดยไม่มีการปิ ดกันหรื
E อแบ่งแยกสถาบันใดๆ รวมถึงผู้ที"สําเร็ จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏ ด้ วยเช่นกัน โดยธนาคารฯ ให้ ความสําคัญกับคุณภาพและความ
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สามารถเป็ นหลัก ผู้ที"เข้ าทํางานทุกคนล้ วนมีโอกาสความก้ าวหน้ าในสายอาชีพตามความสามารถ
และผลงานของแต่ละบุคคล ซึง" ธนาคารฯ ได้ ดําเนินการตามนโยบายนี Eมาโดยตลอด
“ปั จจุบนั ไทยพาณิชย์มีพนักงานทังสิ
E Eนจํานวนกว่า 22,000 คน เป็ นผู้ที"สําเร็ จการศึกษาจากหลาก
หลายสถาบันการศึกษาทัว" ประเทศ จากข้ อมูลสถิติตงแต่
ั E ปี 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ธนาคารฯ
ได้ รับพนักงานใหม่ทงสิ
ั E Eนจํานวน 4,348 คน โดยเป็ นผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน 860 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน 429 คน หรื อ 30% ของพนักงานทังหมด
E
และในทุกๆ ปี ธนาคารฯ
ได้ รับผู้สําเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ าทํางานเฉลี"ยปี ละ 500 คน และผู้สําเร็ จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเฉลี"ยปี ละ 300 คน”
ผศ.ดร. นิวัต กลิ<นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะประธานที<ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และรศ.ดร. ประเสริฐ ปิ< นปฐมรั ฐ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายกสมาคมศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
"E า มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอขอบคุณกรรมการผู้
มงคล ร่วมกันชีแจงว่
จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ที"ให้ เกียรติและให้ ความสําคัญต่อกรณีที"เกิดขึ Eน ทังสองกลุ
E
ม่ สถาบันรับคํา
ขอโทษจากผู้บริ หารธนาคารไทยพาณิชย์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ และมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล ขอชี แE จงว่า การจัดการศึก ษาของ
มหาวิ ท ยาลัย ทุ ก แห่ ง แม้ จ ะมี ป รั ช ญาที" แ ตกต่ า งกั น ตามประวัติ ศ าสตร์ แ ละบริ บ ทของแต่ ล ะแห่ ง แต่
มหาวิทยาลัยทุกแห่งต่างมุ่งมัน" ที"จะพัฒนาบัณฑิตให้ เป็ นคนดี คนเก่ง มี คุณภาพ เป็ นกํา ลังของครอบครั ว
สังคม และประเทศชาติ พร้ อมเป็ นพลังขับเคลื"อนการพัฒนาประเทศ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ และมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคล ขอยื นยันว่ าการจัดการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยทังสองได้
E
รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที"กํากับโดยองค์กรกลาง คือ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เห็นว่ากรณีที"เกิดขึ Eนเป็ นกรณี ตวั อย่าง
สํา คัญที"แสดงว่าหน่วยงานต่างๆ ควรจะร่ วมมื อกันอย่างเป็ นกัลยาณมิตร และให้ โอกาสแก่บณ
ั ฑิ ตที" แม้ มี
โอกาสทางเศรษฐกิ จ สังคม และการศึกษาที" ต่างกัน ได้ เพิ"มพูนศักยภาพของบัณ ฑิตบนพื นE ฐานของความ
เสมอภาค เป็ นการระดมพลังทุกภาคส่วนของสังคมให้ ร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป
#####
สอบถามข้ อมูลเพิ<มเติม
ประชาสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
วัลลภา สุขใย
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