
 

  1 

ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ำม*ี)  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หนว่ยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ ระบบการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development System): กลไกขับเคลื่อนสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของบุคลากรของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
ที่อยู่ เลขที่ 1193 อำคำรเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0 2271 3700    โทรสำร 0 2271 2013     เว็บไซต์ www.exim.go.th  
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  
นำงสำวกนิษฐศรี  ทองสมุย    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
โทรศัพท์ 0 2271 3700 ต่อ 2001     โทรสำร 0 2271 2013     
มือถือ 09 2365 1546       อีเมล kanitsrit@exim.go.th 
นำงสำววันทนำ  แสงวิไลพร    ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
โทรศัพท์ 0 2271 3700 ต่อ 2004     โทรสำร 0 2271 2013     
มือถือ 08 9116 9322       อีเมล wantanas@exim.go.th 
 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) Learning and Development Roadmap: องค์กรมีแผนพัฒนำบุคลำกรระยะสั้นและระยะยำวที่ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และแผนยุทธศำสตร์องค์กร สอดคล้องกับควำมสำมำรถพิเศษขององค์กร และรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคัญ โดยก ำหนดรำยละเอียดเป็นเมทริกซ์ตำมรำยสำย/ฝ่ำยงำน และต ำแหน่งงำนของบุคลำกร   
2) Individual Development Plan: พนักงำนทุกคนมีแผนพัฒนำรำยบุคคล ครอบคลุมทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงจุดแข็ง ปิด/ลดช่องว่ำงที่ควรปรับปรุง และเตรียมควำมพร้อมสู่เป้ำหมำยใน
สำยอำชีพ (Career Goals) นอกจำกนี้ส ำหรับกลุ่มผู้มีศักยภำพสูงและกลุ่มผู้สืบทอดต ำแหน่ง ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึง
ศักยภำพมำใช้อย่ำงเต็มที่ และเตรียมควำมพร้อมสู่ต ำแหน่งงำนที่สูงขึ้นหรือภำระหน้ำที่ที่มีควำมซับซ้อนยิ่งขึ้น 
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3) 70-20-10 Learning Model: พนักงำนทุกคนได้รับกำรพัฒนำภำยใต้โมเดลกำรเรียนรู้ 70-20-10 ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิด
กำรน ำสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่กำรปฏิบัติจริง และสร้ำงบรรยำกำศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ภำยใต้ทิศทำงขององค์กรและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ 
4) Kirkpatrick’s Evaluation Model: องค์กรประเมินประสิทธิผลของระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำตำม 
Kirkpatrick’s Evaluation Model ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแต่ละหลักสูตรหรือโปรแกรมกำร
เรียนรู้และพัฒนำ โดยครอบคลุมทั้งกำรประเมินด้ำนควำมรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ตลอดจนกำรเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
ทำงธุรกิจที่สอดคล้องกัน 
   
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อปัจจัยกำรเรียนรู้และพัฒนำ อยู่ที่ร้อยละ 81.00 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ร้อยละ 80.00 
และสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำท่ีร้อยละ 79.04  
2) ร้อยละของบุคลำกรที่ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคลและได้รับกำรประเมินปิด Gap ตำมเป้ำหมำยคิดเป็นร้อย
ละ 100 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ร้อยละ 90.00 และสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำที่ร้อยละ 99.81 
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังนี้   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

 ขั้นตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส ำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัติ  
แล้วน ำไปสู่กำรป้องกันไม่ใหป้ัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ   
1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกได้ว่าจะจัดท าบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมทั้ง] 

จัดท า Presentation Slide หรือ เลือกจัดท า Presentation Slide เท่านั้น หรือ  เลือกจัดท า Clip น าเสนอผลงาน 
ทั้งนี้หากผู้น าเสนอเลือกจัดท า Presentation Slide หรือจดัท า Clip น าเสนอผลงานเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้น าเสนอ 
ต้องจัดท าเนื้อหาใน Presentation Slide หรือเนื้อหาใน Clip ให้ครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความ 
ฉบับเต็ม (Full Paper) ทุกประเด็นที่ได้ก าหนดไว้  

2. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที ่www.ftqm.or.th 
4. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
   ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565 
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บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง : ระบบการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development System): กลไกขับเคลื่อนสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบุคลากรของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
  ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของกระทรวงกำรคลัง โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกำรไทยในกำรส่งออก กำรน ำเข้ำ และกำรลงทุน
ทั้งในและต่ำงประเทศ ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ขององค์กรที่ให้ควำมส ำคัญทั้งด้ำนธุรกิจและด้ำนกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำม
ยั่งยืน บนพ้ืนฐำนของค่ำนิยมแห่งควำมเป็นเลิศทั้ง 4 ด้ำน และวัฒนธรรมองค์กร COACH-ID ที่ครอบคลุมถึงพฤติกรรม
เพ่ือให้มีกรอบควำมคิด Agility Mindset พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ธสน. จึงให้ควำมส ำคัญกับระบบกำร
เรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรที่มุ่งยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยและเติบโต
อย่ำงยั่งยืนร่วมกัน ทั้งในมิติของบุคลำกร องค์กร และผู้ประกอบกำรไทย 
  ทั้งนี้ ธสน. ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรเพ่ือเป็นกุญแจส ำคัญในกำรผลักดันภำรกิจดังกล่ำวอย่ำง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 ภำยใต้กำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Transformation) ควบคู่กับกำร
ปรับเปลี่ยนองค์กร (EXIM Transformation) มุ่งสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีแก่บุคลำกร (Employee Experience) เพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร อีกทั้งยังค ำนึงถึงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยคัดเลือกและพัฒนำ Talent และ 
Successor ผ่ำนเครื่องมือที่มีมำตรฐำนระดับสำกลมำใช้ในกำรประเมินเพ่ือให้มั่นใจในศักยภำพและสำมำรถจัดท ำ
แผนพฒันำบุคลำกรได้อย่ำงรอบด้ำนและมีประสิทธิภำพ 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
  รำกฐำนทึ่ส ำคัญของกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงรอบด้ำน ก็คือ ระบบกำรเรียนรู้และ
พัฒนำอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งมีกระบวนกำรและรอบเวลำของกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน ดังนี้
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  ในระดับองค์กร เมื่อ ธสน. ได้รับปัจจัยน ำเข้ำอย่ำงรอบด้ำนแล้ว จะจัดท ำ Learning & Development 
Roadmap ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดยค ำนึงถึงกำรใช้ประโยชน์จำกควำมสำมำรถพิเศษขององค์กรและรองรับต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ ซึ่งมีกำรก ำหนดรำยละเอียดเป็นเมทริกซ์ตำมรำยสำย/ฝ่ำยงำน และต ำแหน่งงำนของบุคลำกร 
โดยจะเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรจัดกลุ่มหลักสูตร และก ำหนดเป็นปฏิทินกำรอบรม (Training Calendar) ประจ ำปี และ
สื่อสำรให้พนักงำนรับทรำบต่อไป 
  นอกจำกนี้  ในระดับพนักงำน
รำยบุคคล พนักงำนทุกคนยังจัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนารายบุคคล 
( IDP) โดยมีกำรระบุถึงวัตถุประสงค์  
รูปแบบ และเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้และ
พัฒนำ ซึ่งจะมีกำรติดตำมและประเมินผล
กำรเรียนรู้และพัฒนำดังกล่ำวตำมรอบ
ระยะเวลำ ทั้งนี้ แผนพัฒนำรำยบุคคล
ส ำ ห รั บ พนั ก ง ำ น ทุ ก ค น จ ะ มุ่ ง  ( 1 ) 
เสริมสร้ำงจุดแข็งที่มีอยู่ (2) ปิดหรือลด
ช่องว่ำงที่ต้องปรับปรุง และ (3) เติมเต็มและเตรียมควำมพร้อมให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยในสำยอำชีพ (Career Goals) 
ในขณะที่กลุ่มพนักงำนที่มีศักยภำพสูงและกลุ่มผู้สืบทอดต ำแหน่ง จะมีแผนพนักงำนรำยบุคคลที่เข้มข้นเพ่ิมเติมเพ่ือดึง
ศักยภำพที่มีอยู่มำใช้อย่ำงเต็มที่ รวมทั้งเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับต ำแหน่งที่สูงขึ้นหรือภำระหน้ำที่งำนที่มี
ควำมซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนำคต  

   ทั้งนี้ ธสน. ให้ควำมส ำคัญกับรูปแบบกำรเรียนรู้และพัฒนำที่
เชื่อมโยงผลลัพธ์ไปสู่กำรลงมือปฏิบัติได้จริง ดังนั้น จึงประยุกต์โมเดล
การเรียนรู้ 70-20-10 มำใช้อย่ำงทั่วถึงทั้งองค์กร กล่ำวคือ เพ่ิมสัดส่วน
แผนพัฒนำภำยใต้รูปแบบ 70 และ 20 อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนกำรกระตุ้นให้
เกิด Coaching-in-Action และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมทั้งจำกพนักงำนและ
ผู้บังคับบัญชำ รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติจริงหรือ
กำรมอบหมำยงำนโครงกำร โดยตัวอย่ำงที่ส ำคัญต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 
เ ช่ น  Management Trainee Program /  Young Future Leader 
Program /  Job Rotation Plan /  Innovation Capability Building 
Program /  CLMV Country Expert Teams ซึ่ ง มี ผ ลลั พธ์ ของกำร
มอบหมำยงำนโครงกำรต่ำง ๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ ธสน. ยัง
เผยแพร่ Development Planner for IDP ตำมโมเดลกำรเรียนรู้ 70-
20-10 เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับพนักงำนทั้งองค์กรผ่ำนอินทรำเน็ต 

รวมทั้งสำมำรถขอค ำแนะน ำหรือค ำปรึกษำได้จำกส่วนบริหำรและพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ หรือส่วนกำรเรียนรู้
และพัฒนำภำวะผู้น ำ หรือ HR Business Partner ได้อย่ำงใกล้ชิด   
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  เพ่ือให้มั่นใจถึงประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมแผนพัฒนำพนักงำน หัวหน้ำงำนร่วมกับพนักงำนจะประเมินผลลัพธ์
เทียบกับเป้ำหมำย IDP เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้กำรพัฒนำในแต่ละหลักสูตร/โปรแกรมจะจัด
ให้มีกำรประเมินประสิทธิผลตำม Kirkpatrick’s Evaluation Model แต่ละระดับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำร
เรียนรู้และพัฒนำที่ก ำหนดไว้ ควบคู่กับกำรรับฟังเสียงของพนักงำน (Voice of Employee: VoE) ผ่ำนกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจและควำมผูกพันที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกำรเรียนรู้และพัฒนำ ทั้งกำรศึกษำเชิงปริมำณและกำรศึกษำเชิงคุณภำพ
ผ่ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและมั่นใจได้ถึงกำร
สร้ำงประสบกำรณ์ท่ีดีแก่บุคลำกร (Employee Experience) ใน Touch Point ด้ำน Develop 
  นอกจำกนี้ ธสน. ยังตระหนักถึงการบูรณาการระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับปรุงวิธีกำรคัดเลือก Talent และ Successor เพ่ือปิดประเด็นกำรประเมินตำมควำมคิดเห็น
และทัศนคติส่วนบุคคล อีกท้ังยังเชื่อมต่อระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำ สู่กำรยกระดับ Talent สู่ Succession Plan ผ่ำน
เครื่องมือที่มีมำตรฐำนสำกลเข้ำมำใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพของกลุ่ม Talent และ Successor อย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งใน
มิติภำวะควำมเป็นผู้น ำ (Leadership) สมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำร (Managerial Competency) เพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ และควำมพร้อมในกำรเติบโตรองรับกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่ำงยั่งยืนต่อไป โดยมี
แผนพฒันำรำยบุคคล (IDP) และมีกำรติดตำมอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 


