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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

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

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

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

ชื่อเรื่องน าเสนอ  
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System): กลไกส าคัญท่ีต่อยอดสู่การพัฒนา
บุคลากรของธนาคารเพื่อการส่งออกและน 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 (ธสน.)  
ที่อยู่ เลขที่ 1193 อำคำรเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0 2271 3700   โทรสำร 0 2271 3204   เว็บไซต์ www.exim.go.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) นำงสำวพนิดำ เตชะเกษมบัณฑิตย์   
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
โทรศัพท์ 0 2271 3700 ต่อ 2003   โทรสำร 0 2271 2013  
มือถือ 081 552 4906       อีเมล panidat@exim.go.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ใช้กลไก Calibration ในกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำย (Objective Calibration) และกำรประเมินผลงำน 
(Performance Calibration) เพ่ือให้เกิดมำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  
2) ก ำหนดกรอบตัวชี้วัดและน ำเครื่องมือต่ำง ๆ เช่น หลักกำร SMARTX2 KPI Blueprint และ HR Audit มำใช้ในกำร
สอบทำนคุณภำพของกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด  
3) ก ำหนดตัวอย่ำงพฤติกรรมพึงประสงค์แต่ละระดับในกำรประเมินสมรรถนะ (Competencies) และน ำหลักกำร 
STAR มำใช้ เพ่ือลดกำรใช้ดุลยพินิจของกำรประเมินเชิงพฤติกรรม  
4) จัดให้มีกำรทบทวน/ติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรปฏิบัติงำน ทั้งในมิติของผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดและ
พฤติกรรมตำมระดับสมรรถนะ ในช่วงระหว่ำงปี (Mid-year Review) 
5) เชื่อมโยงผลกำรปฏิบัติงำนสู่กำรพัฒนำบุคลำกรทั้งในมิติของกำรเสริมจุดแข็งและปิด/ลดช่องว่ำง (Gaps) เช่น กำร
เรียนรู้และพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง (Talent Management) กำรบริหำรแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession 
Management) และกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Development) 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร ธสน. ที่มีต่อปัจจัยกำรประเมินผลงำน อยู่ที่ร้อยละ 76.05 สูงกว่ำเป้ำหมำย 
(ค่ำเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) ที่ร้อยละ 68.15 
2) จ ำนวนประเด็นหำรือหรือเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับกำรประเมินผลงำนของพนักงำน ธสน. ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
อยู่ที่ 0 ประเด็น (เป็นไปตำมเป้ำหมำย) 
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  

2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที่     
   www.ftqm.or.th 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 เมษายน  2564 
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บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง : ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System): กลไกส าคัญท่ีต่อยอดสู่ 
 การพัฒนาบุคลากรของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของกระทรวงกำรคลัง โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกำรไทยในกำรส่งออก กำรน ำเข้ำ และกำร
ลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ขององค์กรที่ให้ควำมส ำคัญทั้งด้ำนธุรกิจและด้ำนกำรพัฒนำ
องค์กรสู่ควำมยั่งยืน บนพ้ืนฐำนของค่ำนิยมแห่งควำมเป็นเลิศทั้ง 4 ด้ำน ซึ่งรวมถึงควำมเป็นในเลิศในผลงำน 
(Excellence in Results) ดังนั้น ธสน. จึงให้ควำมส ำคัญกับระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำน เพ่ือ
ผลักดันควำมเป็นเลิศในผลงำนดังกล่ำวให้สะท้อนผ่ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ กำรสร้ำง
โอกำสและกำรยกระดับศักยภำพของผู้ประกอบกำรไทย 
 ภำยใต้ภำรกิจที่ท้ำทำยดังกล่ำว ธสน. จึงมุ่งยกระดับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร เพ่ือเป็นกุญแจส ำคัญใน
กำรผลักดันกำรด ำเนินกำรขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ กล่ำวคือ ในปี 2560-2561 ธสน. ได้ปรับเปลี่ยนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Transformation) ควบคู่กับกำรปรับเปลี่ยนองค์กร (EXIM Transformation) โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือวำงรำกฐำนที่แข็งแกร่งในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรในมิติต่ำง ๆ  เช่น ปรับปรุงโครงสร้ำง
องค์กรให้ตอบสนองต่อภำรกิจของ ธสน. ปรับปรุงระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนให้มุ่งเน้นกับกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำย
ทำงธุรกิจ และปรับปรุงระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำเพ่ือน ำไปสู่กำรลงมือปฏิบัติจริง นอกจำกนี้ หัวใจหลักของกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ ธสน. ยังมุ่งสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีแก่บุคลำกร (Employee Experience) 
เพ่ือให้เกิดควำมผูกพันต่อองค์กรและร่วมกันขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 หนึ่งในรำกฐำนที่ส ำคัญของกำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้แข็งแกร่ง ก็คือ ระบบบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วงเวลำที่ส ำคัญ ดังนี้ 
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โดยด ำเนินกำรบนหลักกำร ได้แก่ (1) สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำน และยุทธศำสตร์ขององค์กร (2) ยึดมั่นธรรมำภิบำล
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Governance) บนมำตรฐำนเดียวกันทั้งองค์กร (3) เอ้ือให้พนักงำนมีส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดและผลักดันผลงำนของตนเองและทีมงำน และ (4) น ำผลกำรปฏิบัติงำนไปต่อยอดเชื่อมโยงกับกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนอื่น ๆ อย่ำงเป็นระบบ  
  ทั้งนี้ ธสน. ทบทวนกระบวนกำรร่วมกับน ำเสียงของบุคลำกร (Voice of Employees) ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ มำ
ปรับปรุงระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง จนท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นและควำมพึงพอใจแก่บุคลำกร ผ่ำน
กำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ 
 ใช้กลไก Calibration เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจถึงมำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  

ธสน. จัดให้มี (1) Objective Calibration ในช่วงกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำย และ (2) Performance 
Calibration ในช่วงกำรประเมินผลงำนช่วงปลำยปี โดยด ำเนินกำรผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูงที่ดูแลสำยงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรถ่ำยทอด
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงเหมำะสม กล่ำวคือ มีผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญตำมตัวชี้วัดขององค์กร
อย่ำงครบถ้วน มีกำรสะท้อนบทบำทกำรท ำงำนที่เอ้ือหนุนกันผ่ำนตัวชี้วัดร่วม (Shared KPIs) อีกทั้งกำรประเมินผลงำน
อยู่บนหลักกำรและมำตรฐำนเดียวกันเมื่อเทียบเคียงแต่ละสำย/ฝ่ำยงำน นอกจำกนี้ ยังมี HR Business Partner 
เป็นที่ปรึกษำและสนับสนุนให้เกิดกลไก Calibration ในระดับส่วนงำนภำยใต้แต่ละฝ่ำยงำนด้วย 

 สอบทำนคุณภำพของตัวชี้วัดผ่ำนหลักกำรและเครื่องมือต่ำง ๆ 
ธสน. ก ำหนดและสื่อสำรกรอบตัวชี้วัด และหลักกำร 
SMARTX2 ทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้เกิดควำมตระหนักใน
คุณภำพของกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำย นอกจำกนี้ 
ยังน ำ KPI Blueprint หรือแผนผังควำมเชื่อมโยงตัวชี้วัด
ส ำคัญในแต่ละระดับมำก ำกับกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและ
เป้ำหมำย ควบคู่กับกำรสอบทำนงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
(HR Audit) ซึ่งเลือกกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยเป็น
หนึ่งในกระบวนกำรที่สอบทำนในปี 2563 โดยจะได้น ำผล
กำรสอบทำนดังกล่ำวมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ
ต่อไป 

 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนกำรสื่อสำรสองทำงร่วมกับผู้บังคับบญัชำ 
แม้ว่ำกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจะเชื่อมโยงจำกระดับองค์กรสู่สำย/ฝ่ำยงำนและสู่รำยบุคคล แต่ ธสน. ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนผ่ำนกำรสื่อสำรสองทำงร่วมกับผู้บังคับบัญชำ ตั้งแต่ขั้นตอนกำรก ำหนดตัวชี้วัดและ
เป้ำหมำย เพ่ือรับรู้ถึงควำมเชื่อมโยงดังกล่ำวและกำรมีส่วนร่วม (Contribution) ต่อควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 
ขั้นตอน Mid-year Review เพ่ือสื่อสำรถึงควำมคืบหน้ำ ปัญหำหรืออุปสรรค รวมทั้งสร้ำงควำมรู้สึกถึงบทบำทกำร
ผลักดันผลส ำเร็จของงำน และขั้นตอน Year-end Review ซ่ึงเป็นโอกำสให้พนักงำนได้ประเมินตนเองก่อนกำร
หำรือกับผู้บังคับบัญชำ รวมทั้งสำมำรถชี้แจงถึงควำมส ำเร็จหรือกำรมีส่วนร่วม หรือตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่แสดง
พฤติกรรมได้อย่ำงชัดเจน อันจะช่วยลดอคติ (Bias) ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนลงได้ 
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 ลดกำรใช้ดุลยพินิจของผู้ประเมินในกำรประเมินเชิงพฤติกรรม 
ธสน. แบ่งพฤติกรรมพึงประสงค์ในกำรประเมินสมรรถนะ ทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และ
สมรรถนะบริหำร (Managerial Competencies) ออกแบบ 5 ระดับคะแนน และระบุตัวอย่ำงพฤติกรรมในแต่ละ
ระดับ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำประเมินเชิงพฤติกรรม โดยก ำหนดพฤติกรรมที่คำดหวังไว้ที่ระดับ 3 และ
หำกมีกำรประเมินพฤติกรรมในระดับที่ 4 ขึ้นไป พนักงำน (ประเมินตนเอง) และผู้บังคับบัญชำ (ประเมินพนักงำน) 
ต้องระบุถึงตัวอย่ำงพฤติกรรมเชิงประจักษ์บนหลักกำร STAR ซึ่งประกอบด้วย Situation / Task / Action / 
Result อย่ำงชัดเจน และน ำกลไก Performance Calibration มำพิจำรณำเทียบเคียงตำมมำตรฐำนองค์กรด้วย 

 จัดให้มีกำรทบทวน/ติดตำมควำมคืบหน้ำในระหว่ำงปี 
ธสน. ก ำหนดให้มีช่วง Mid-year Review เพ่ือให้พนักงำนและผู้บังคับบัญชำได้ทบทวนและติดตำมควำมคืบหน้ำ
ของผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดและกำรแสดงพฤติกรรมตำมสมรรถนะ ซึ่งเป็นช่องทำงที่พนักงำนและ
ผู้บังคับบัญชำจะได้สื่อสำรกันถึงควำมส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรคในงำน ตลอดจนควำมคำดหวังที่ตรงกัน  ภำยใต้
หลักกำรสอนแนะ (Coaching) ที่เป็นระบบ โดยมีช่วงเวลำเพียงพอที่จะสำมำรถปรับตัว ปรับปรุงแผนงำน 
ยกระดับผลงำน หรือสนับสนุนประเด็นต่ำง ๆ ที่ส่งผลให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงรำบรื่นซึ่งจะ
สะท้อนในช่วง Year-end Review ต่อไป 

 น ำผลกำรปฏิบัติงำนมำต่อยอดเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำบุคลำกร 
ธสน. ไม่เพียงแต่จะน ำผลกำรปฏิบัติงำนมำเชื่อมโยงกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและกำรเลื่อนต ำแหน่ง  (Promotion) 

เท่ำนั้น แต่ยังถือว่ำผลกำรปฏิบัติงำนจำกกำรประเมินดังกล่ำวยังเป็นปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) ที่ส ำคัญในกำรต่อยอด

สู่กำรเรียนรู้และพัฒนำของบุคลำกร ทั้งในส่วนผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัดและสมรรถนะต่ำง ๆ กล่ำวคือ น ำไปสู่กำร

เสริมสร้ำงจุดแข็ง ควบคู่กับกำรปิดหรือลดช่องว่ำง (Gaps) โดยระบุในแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual 

Development Plan: IDP) ในระดับพนักงำนแต่ละคน และแผนอบรมและพัฒนำ (Training and Development 

Roadmap) ในระดับองค์กรและสำย/ฝ่ำยงำน นอกจำกนี้ ยังเชื่อมโยงกับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง 

(Talent Management)  กระบวนกำรบริหำรแผนสืบทอดต ำแหน่ ง  (Succession Management)  และ

กระบวนกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Development) ได้อย่ำงเป็นระบบ อีกทั้งยังมีแนวทำง

บริหำรจัดกำรผู้ที่มีประสิทธิภำพต่ ำภำยใต้ Performance Improvement Plan (PIP) เพ่ือเปิดโอกำสให้พนักงำน

ได้ปรับปรุงหรือยกระดับควำมสำมำรถให้ตรงตำมสมรรถนะหรือมีผลงำนที่สอดคล้องกับควำมคำดหวังตำม

ต ำแหน่งงำน 

 แม้ว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำ ระดับควำมพึงพอใจของพนักงำนต่อปัจจัยกำรประเมินผลงำนจะอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำ
ปัจจัยอ่ืน ๆ (Bottom 5) มำโดยตลอด แต่จำกกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรตั้งแต่ปี 2560 อย่ำงต่อเนื่องเป็นต้นมำ 
ส่งผลให้ระดับควำมพึงพอใจของพนักงำนต่อปัจจัยดังกล่ำวเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 76 (สูงกว่ำ
เป้ำหมำยจำกค่ำเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ร้อยละ 68) และไมเ่ป็นปัจจัยใน Bottom 5 อีกต่อไป รวมทั้งผลจำกสนทนำกลุ่ม 
(Focus Group) เกี่ยวกับปัจจัยกำรประเมินผลงำนพบว่ำ พนักงำนมีควำมเข้ำใจควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเป้ำหมำยใน
งำนของตนเองกับเป้ำหมำยขององค์กรเป็นอย่ำงดี อีกทั้งยังไม่มีประเด็นหำรือหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับควำมไม่
เป็นธรรมในระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนแต่อย่ำงใด 
 


