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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [�] TQM-Best Practices  (ต�องจัดทํา Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต�องจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองค@กร [  ] หน5วยงานธุรกิจเอกชน  [�] หน5วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน5วยงานด�านการศึกษา   
[  ] หน5วยงานราชการและองคAกรของรัฐ      [  ] หน5วยงานทางด�านสาธารณสุข 

ช่ือเรื่องนําเสนอ  
เสBนทางการสรBางประสบการณ@ท่ีดีใหBแกHบุคลากรของธนาคารเพ่ือการสHงออกและนําเขBาแหHงประเทศไทย 
(EXIM’s Employee Experience Journey: 3E Journey) 
เปWน “วิธีปฏิบัติท่ีเปWนแบบอยHางท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทHานั้น)  

[  ] 1. การนําองคAกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธAและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส5ลูกค�าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะหA และ การจัดการความรู�  

[�] 5. การเอาใจใส5ทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตAระบบมาตรฐานต5างๆเข�ากับการบริหารจัดการ  

ช่ือหนHวยงาน ธนาคารเพ่ือการสHงออกและนําเขBาแหHงประเทศไทย  
ท่ีอยู5 เลขท่ี 1193 อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพทA 0 2271 3700   โทรสาร 0 2271 3204   เว็บไซตA www.exim.go.th 
ชื่อผู�เขียน (ผู�นําเสนอ) นางสาวกณิษฐกา  ธาตุเสถียร   
ตําแหน5ง ผู�จัดการ ส5วนยุทธศาสตรAด�านทรัพยากรบุคคลและวิเคราะหAผล ฝdายทรัพยากรบุคคล  
โทรศัพทA 0 2271 3700 ต5อ 2030   โทรสาร 0 2271 2013  
มือถือ 081 348 2226       อีเมล kanittagat@exim.go.th 

สรุปจุดท่ีเปWน “วิธีปฏิบัติท่ีเปWนแบบอยHางท่ีดีเย่ียม” (อยHางนBอย 1 ขBอ)  
1) มี On-boarding Program และกําหนดให�มี Buddy เพ่ือช5วยในการปรับตัวของบุคลากรใหม5 
2) มีกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีเปkนระบบ ถ5ายทอดจากเปlาหมายระดับองคAกรสู5ระดับสาย/ฝdายงานและ
สู5ระดับรายบุคคลได�อย5างเปkนรูปธรรม และเชื่อมโยงผลประเมินการปฏิบัติงานไปสู5การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร�าง
จุดแข็งและปoด/ลดช5องว5างท่ีต�องปรับปรุง ภายใต�โมเดลการเรียนรู� 70-20-10 
3) มีกระบวนการพัฒนาความก�าวหน�าในสายอาชีพ การบริหารจัดการคนเก5ง และการบริหารแผนสืบทอดตําแหน5ง 
รวมท้ังการดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคลและทบทวนความคืบหน�าอย5างเปkนรูปธรรม  
4) ดูแลและรักษาบุคลากรด�วยกระบวนการบริหารผลตอบแทน (ค5าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนA) 
Rewards and Recognition Program และ EXIM Wellness Program 
5) มีกระบวนการรับฟxงเสียงของบุคลากร ภายใต�ชื่อ EXIM & I Survey เพ่ือนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการด�าน
ทรัพยากรบุคคลให�ดีข้ึนอย5างต5อเนื่อง  
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ประสิทธิผล (ตBองวัดคHาไดBอยHางนBอย 1 ขBอ)  
1) ระดับความพึงพอใจ (ท้ังภาพรวมและรายปxจจัย) และความผูกพันของบุคลากรเพ่ิมข้ึน 3 ปzต5อเนื่อง   
2) อัตราการลาออก (ท้ังภาพรวมและกลุ5มพนักงานใหม5) ลดลงจากปzก5อน  
3) 100% ของพนักงานมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ 99.6% ของพนักงานดําเนินการลด/ปoดช5องว5างในการ
พัฒนาได�ตามแผนฯ 
4) ปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของผลงาน ลดการใช�เวลา ลดค5าใช�จ5าย และสร�าง
ความพึงพอใจให�บุคลากรได�เพ่ิมข้ึน เช5น การใช� E-Learning ทําให�สามารถลดระยะเวลาการปฐมนิเทศบุคลากรใหม5 
(แบบ Classroom) ลงจาก 1.5 วัน เปkน 1 วัน ตลอดจนทําให�บุคลากรใหม5สามารถเรียนรู�หลักสูตรพ้ืนฐานท่ีจําเปkน
สําหรับการปฏิบัติงานได�ทันทีโดยไม5ต�องรอรอบการปฐมนิเทศ และการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ
บูรณาการต้ังแต5ต�นจนจบ (End-to-End Integrated HRMS) เพ่ือให�บุคลากรสามารถทํารายการและบริหารจัดการ
ด�านทรัพยากรบุคคลผ5านระบบได�แบบ Anytime; Anywhere ทําให�บุคลากรได�รับความสะดวกและพึงพอใจยิ่งข้ึน 
  
การอนุญาตให�มูลนิธิฯ จัดให�ผู�สนใจเข�าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคAกรผู�สมัครนี้ได�    

  [�] อนุญาต   [  ] ไม5อนุญาต 
การอนุญาตให�มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว5างท่ีนําเสนอในวันการจัดงานขององคAกรผู�สมัครนี้ได� 

             [�] อนุญาต   [  ] ไม5อนุญาต 
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บทคัดยHอ 
 
ช่ือเรื่อง : เสBนทางการสรBางประสบการณ@ท่ีดีใหBแกHบุคลากรของธนาคารเพ่ือการสHงออกและนําเขBาแหHงประเทศไทย 

 (EXIM’s Employee Experience Journey: 3E Journey) 
 

ประวัติและความเปWนมาโดยยHอ : 
  ธนาคารเพ่ือการส5งออกและนําเข�าแห5งประเทศไทย (EXIM Bank) เปkนสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต�การกํากับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมุ5งเน�นการส5งเสริมและสนับสนุนผู�ประกอบการไทยในการส5งออก การนําเข�า และการลงทุน
ท้ังในและต5างประเทศ ภายใต�แผนยุทธศาสตรAขององคAกรท่ีให�ความสําคัญท้ังด�านธุรกิจและด�านการพัฒนาองคAกรสู5ความ
ยั่งยืน ดังนั้น EXIM Bank จึงให�ความสําคัญการสร�างประสบการณAท่ีดีให�แก5บุคลากร (Employee Experience) 
ควบคู5กับการผลักดันให�องคAกรบรรลุเปlาหมายทางธุรกิจ เพราะเราเชื่อม่ันว5าหากบุคลากรได�รับประสบการณAท่ีดีจาก
องคAกรย5อมจะส5งต5อประสบการณAและบริการท่ีดีไปยังลูกค�า ผู�รับบริการ หรือผู�ประกอบการไทย อันจะนําไปสู5การเติบโต
อย5างยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน@ คHานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปWนแบบอยHางท่ีดีเย่ียมท่ีสอดคลBองกับคHาประสิทธิผล : (1-2 หนBา) 
  ภายใต�ยุทธศาสตรAด�านทรัพยากรบุคคลเพ่ือตอบสนองต5อยุทธศาสตรAองคAกร EXIM Bank มุ5งเน�นการสร�าง
ประสบการณAท่ีดีแก5บุคลากรในทุกจุดสัมผัส (Touch Point) ต้ังแต5ก5อนเริ่มงานจนกระท่ังสิ้นสุดการทํางานร5วมกัน  

 
  EXIM Bank ให�ความสําคัญต5อการดําเนินการตามกระบวนการ แผนงาน และกิจกรรมท่ีมุ5งสร�างประสบการณA
การท่ีดีแก5บุคลากร ควบคู5ไปกับการวิเคราะหAผลลัพธAท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนํามาทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการด�าน
ทรัพยากรบุคคลให�ดีข้ึนอย5างต5อเนื่อง ตัวอย5างเช5น 

 



 

  5

 
 ในทุกจุดสัมผัส (Touch Points) และทุกเสียงสะท�อนจากบุคลากร (Voices of Employee) EXIM Bank 
ไม5ละเลยท่ีจะนํามาปรับปรุงหรือยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด�านทรัพยากรบุคคลให�ดียิ่งข้ึน สิ่งท่ี EXIM Bank 
ดําเนินการอย5างต5อเนื่อง จึงสามารถสะท�อนเปkนผลลัพธAท่ีดีข้ึนอย5างต5อเนื่อง ดังนี้ 

 
  นอกจากการมุ5งยกระดับผลลัพธAท่ีสะท�อนถึงการมีประสบการณAท่ีดีของบุคลากรในแต5ละจุดสัมผัสหลักแล�ว 
EXIM Bank ยังตระหนักถึงการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ให�เกิดประโยชนAสูงสุด จึงได�ปรับปรุงระบบ HRMS ภายใต�ชื่อ 
HR2020 เพ่ือตอบโจทยA HR Anytime; Anywhere ให�บุคลากรสามารถเข�าถึงข�อมูลและการทํารายการเก่ียวกับ
ทรัพยากรบุคคลได�อย5างสะดวกยิ่งข้ึน และใช�ประโยชนAเชิงวิเคราะหAผลจากข�อมูลต5าง ๆ ให�เกิดประโยชนAได�อย5างเต็มท่ี 


