รายงานผลการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2563
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล โดยเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเป็ นระบบ โดยมีการพัฒนาความรู ้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน New-Skill /
Re-Skill / Up-Skill ของพนัก งานอย่ า งต่อ เนื่ อง เพื่ อ รองรับ ความต้อ งการของลูกค้า ภาวะการแข่ ง ขัน และการ
เปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้จัดทาแผนดาเนินงานพัฒนาฝึ กอบรม
(Action plan) ประจ าปี 2563 โดยพิ จ ารณาจากแผนยุท ธศาสตร์ข ององค์ก ร, Strategic Positioning, แผนการ
ดาเนินงานหลักของธนาคาร และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร
บุคคล เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนพัฒนาฝึ กอบรมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ธนาคาร
คาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ
ส าหรับ องค์ป ระกอบส าคัญ ในการจัด ท าแผนการพัฒ นาฝึ ก อบรม ได้พิ จ ารณาจากข้อ มูล การประเมิ น
ความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) วิเคราะห์จากช่องว่างความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency Gap)
ของพนักงาน โดยกาหนดเป้าหมายในการลดจานวนพนักงานที่มี Competency Gap ทุกๆด้าน นอกจากนีไ้ ด้มีการ
สารวจความต้องการพัฒนาฝึ กอบรมจากหน่วยงานหลักของธนาคาร เพื่อคัดเลือกโครงการ/หลักสูตรจาเป็ นเร่งด่วน
ที่สามารถสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถ และทักษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานได้ โดยได้รบั
การอนุมัติ วัน ที่ 9 มกราคม 2563 งบประมาณทั้ง หมด 5,189,000 บาท จ าแนกเป็ น ฝึ ก อบรมภายใน จ านวน
3,960,000 บาท และฝึ กอบรมภายนอก จานวน 1,229,000 บาท โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี ้
1. ฝึ กอบรมภายใน
1.1 หมวดพัฒนาทักษะด้าน Managerial Competency
การพัฒนาผูบ้ ริหาร Leadership Skill หลักสูตรการบริหารคนสาหรับหัวหน้างาน จานวน 1 รุน่
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นผูบ้ ริหารระดับกลาง - ผูบ้ ริหารระดับสูง จานวน 50 คน
1.2 หมวดเสริมทักษะการปฏิบตั งิ าน
จานวน 8 หลักสูตร 14 รุน่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ - ผูบ้ ริหารระดับต้น
จานวน 513 คน
1.3 หมวดวัฒนธรรมองค์กรให้เป็ นหนึ่ง
จานวน 2 หลักสูตร 2 รุน่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ - ผูบ้ ริหารระดับสูง
จานวน 185 คน
1.4 หมวดกฎระเบียบราชการและธรรมาภิบาล
จานวน 11 หลักสูตร 15 รุน่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ - ผูบ้ ริหารระดับ
สูง จานวน 989 คน
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1.5 หมวด Knowledge Management & Innovation
จานวน 1 หลักสูตร 1 รุน่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นพนักงานระดับผูบ้ ริหารระดับต้น – ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง จานวน 104 คน
1.6 หมวดหลักสูตรเร่งด่วนตามสภาวะการณ์
การจัดประชุมแบบ Town Hall Meeting ผูจ้ ดั การพบพนักงาน จานวน 5 ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเป็ นพนักงานในทุกระดับ และมีการสื่อสารให้พนักงาน ผ่าน VDO Conference
และ Zoom Meeting ทั่วทัง้ องค์กร
ฝึ กอบรมภายนอก
จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมภายนอกด้าน Functional Competency จากสถาบันต่างๆ
จานวน 42 หลักสูตร ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจากหน่วยงานต่างๆ 18 หน่วยงาน จานวน 95 คน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดทา Individual Development Plan : IDP สาหรับกลุม่ พนักงานที่มีศกั ยภาพสูง และผูส้ ืบทอด
ตาแหน่ง (Succession plan) เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของกลุม่ งานหลัก และผูบ้ ริหารสาขา จานวน 56 คน
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้นาระบบเทคโนโลยี ช่วยในการบริหารจัดการในการ
จัดฝึ กอบรม มีการใช้ Zoom Meeting, การประเมินและติดตามผล, ลดขัน้ ตอนการดาเนินงาน การ
ลงทะเบียน และสแกนเอกสารการฝึ กอบรมผ่าน QR
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดฝึ กอบรมภายใน 2 หลักสูตร จานวน 15 คน และนาส่งเข้ารับการฝึ กอบรมภายนอกจากสถาบันฝึ กอบรม
ภายนอก 7 หลักสูตร จานวน 24 คน
ปรับกระบวนการพัฒนาฝึ กอบรม ตามแนวทาง 70:20:10 มีแผนดาเนินงานต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ทกุ ๆ
หน่วยงานพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการอื่นนอกจากการฝึ กอบรม (Classroom Training) โดยกาหนด
เป้าหมายการลดกระบวนการพัฒนาแบบ Learn by Course และเพิ่มกระบวนการพัฒนาแบบ Learn by
Others และ Learn by Experience ด้วยแนวทางการพัฒนาแบบการสอนงาน (Coaching) และการ
ฝึ กอบรมขณะปฏิบตั ิงาน (On the Job Training : OJT) จานวน 51 คน
การบริหารจัดการความรู ้ (KM) และนวัตกรรมองค์กร (INNO)
1. จัดทาโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมองค์กร จานวน 4 โครงการ
• โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม
• โครงการ How to Share มีดใี ห้บอกต่อ
• โครงการทาดีโลกต้องรู ้
• โครงการปรับปรุ งกระบวนการทางาน และลดขัน
้ ตอนการทางานแบบมีสว่ นร่วม
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2. จัดทานโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
3. จัดทาแผนแม่บทด้านนวัตกรรม ปี 2563 – 2567 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4. จัดทากฎบัตรคณะกรรมการจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรมองค์กร
หมายเหตุ เดิมส่วนองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมองค์กร สังกัดฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ต่อมา ปี 2563 มีการปรับโครงสร้าง
องค์กร ย้ายไปสังกัดฝ่ ายพัฒนาระบบองค์กร กลุม่ งานยุทธศาสตร์องค์กร
การด าเนิ น งานด้า นการพัฒ นาศัก ยภาพของทรัพ ยากรบุค คล ตามแผนพัฒ นาฝึ ก อบรม (Action plan)
ประจาปี งบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน จานวน 1,478,394.64 บาท (ฝึ กอบรมภายใน จานวน
1,024,984.89 บาท ฝึ กอบรมภายนอก จานวน 453,409.75 บาท)

จัดทาโดย
นายประทีป สุวรรณพืช
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

หน้า 3

