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ความมุ่งมั่น 
 

ธนาคารมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลย ีควบคูไ่ปกบัการเพ่ิมพูนทกัษะใหม ่(Reskilling) 
การเสริมสร้างทักษะเดิมที่มีอยู่ (Upskilling) การ
สนับสนุนให้มีความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัว 
(Flexibility and Resilience) ตลอดจนการใหค้ณุคา่กบั
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life-long 
Learning) ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ที่
หลากหลาย ผ่านการทํางานและการเรียนรู้ในรูปแบบใหม ่
เพ่ือให้พร้อมรับโอกาสและความก้าวหน้าในการทํางาน  
ทกุภาคสว่น 

ความท้าทาย 
 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที ่ 4 (Fourth Industrial 
Revolution) ซึง่เปน็การหลอมรวมเทคโนโลยแีหง่อนาคต 
ไมว่า่จะเปน็หุน่ยนตอ์ตัโนมตั ิ ปญัญาประดษิฐ ์ บลอ็กเชน 
หรอืนาโนเทคโนโลย ี ตา่งสง่ผลกระทบตอ่ทกุอตุสาหกรรม
และทุกองค์กร รวมถึงการทํางานในอนาคตของทุกคน 
อันเนื่องมาจากคนและงานบางประเภทสามารถแทนที่ด้วย
เทคโนโลย ี ความคาดหวงัของผูบ้รโิภคตอ่ผลติภณัฑแ์ละ
บริการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
หรือวิถีการดําเนินธุรกิจที่ต้องปรับให้เท่าทันกับการ
เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และรนุแรง สง่ผลใหบ้คุลากรจําเปน็
จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่ เข้าใจถึง
ศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีสู่ความสามารถ
ในการทํางานรว่มกบัเทคโนโลย ีซึง่หมายรวมถงึทกัษะดา้น
การคดิเชงิวเิคราะห ์ การคดิเชงิออกแบบ การปรบัตวัตอ่
การเปลีย่นแปลง การเปน็ผูนํ้าและการตดัสนิใจ ตลอดจน
การสื่อสารและการทํางานอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งต่างเป็น
ทกัษะทีจํ่าเปน็สําหรบัการทํางานในศตวรรษที ่21  

การยกระดับศักยภาพบุคลากร

 
สมรรถนะขององค์กร 

 

พัฒนาความสามารถของบคุลากรทีช่ว่ย
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
และเตรยีมบคุลากรของธนาคารใหพ้รอ้ม
รองรบักบังานในอนาคต โดยสนบัสนนุ
ในดา้นตา่ง ๆ อาท ิ

• การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ   
• การเป็นคู่คิดและที่ปรึกษา  
• การสร้างทักษะใหม่ (Reskilling  
• การพัฒนาทกัษะเดมิ (Upskilling)  

 

 
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ  

 

มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ 
และทักษะใน 4 เรื่อง 

• Data Analytics  
• Customer Centricity  
• Lean and Agile  
• Digital Transformation 

โดยไมเ่พียงพัฒนาบคุลากรใหม้ทีกัษะ
แหง่อนาคต หากสามารถประยกุตใ์ช้
เ พ่ือก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวกต่อไปได้   

 

 
การเรียนรู้ในระดับองค์กร  

 

ส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งมั่นพัฒนา
ทักษะที่จ ําเป็น และเปิดใจเรียนรู้
สิ่งใหม่อย่างมีความสุขและด้วย
ความสนุก  

 

ภาวะผู้นํา 
 

สร้างผู้นําที่มีความสามารถในการนําทีมที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการพัฒนาความสามารถทางด้านการวางแผนกลยุทธ์
เพ่ือสร้างผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการโค้ชและพัฒนาศักยภาพของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายของ
องคก์ร 

แนวทางการบริหารจัดการ 
 

ธนาคารมีหน่วยงาน SCB Academy ในการทําหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ให้เต็มศักยภาพ สอดรับไปกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดย SCB Academy ได้วางแนวทางการบริหารจัดการศักยภาพของบุคลากร
ที่ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานใน 3 ด้านหลัก และ 1 พ้ืนฐานสําคัญ ดังนี้ 
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นอกจากนี้ ธนาคารยังมี Functional Academy เพ่ือ
ท ําหน้าที่ พัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านที่มีความสําคัญ
ในเชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 
3 หน่วยงาน ประกอบด้วย  

• Wealth Academy ซึ่งสนับสนุนธุรกิจบริหารความ
มั่งคั่ง (Wealth Management) หนึ่งในธุรกิจหลัก
ทีจ่ะสรา้งการเตบิโตใหก้บัธนาคารทดแทนธรุกจิรปูแบบเดมิ  

• IT/ Technology Academy ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนที่มีบทบาทและความสําคัญอย่างยิ่งต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจ SCB Transformation รวมถึง
การติดตามข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโยลี เพ่ือ
พัฒนาการด ํา เนินงานของธนาคารให้ เท่ าทันกับ    
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

• Compliance Academy ซึ่ง เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนที่มีบทบาทในการศึกษา เรียนรู้ และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ เกี่ยวข้องทั้งของหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
กํากับดูแลทั้งในประเทศและระดับสากล อีกทั้งยังเป็น
ส่วนสําคัญในการสนับสนุนการทบทวนและปรับปรุง
นโยบาย ระเบียบ คําสั่งของธนาคารให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ต่าง ๆ ของทางการ  

เป้าหมายและผลการดําเนินงาน 
 

 เป้าหมาย 
 

• พัฒนาทักษะดิจิทัล (การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิง
ออกแบบ และ Lean & Agile) ทั้งในระดับพ้ืนฐาน 
(Basic) และระดับกลาง (Intermediate)  เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าในการทํางานให้กับพนักงาน และนําไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการประยุกต์ใช้ทักษะดิจิทัลของ
พนักงาน  

• ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
และสร้างชุมชนการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล 
เพ่ือโอกาสทางอาชีพแก่คนไทย 

 

  ผลการดําเนินงานในปี 2563   
 

• พนักงานมากกว่า 5,000 คน ได้รับการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลในระดับพ้ืนฐาน และมากกว่า 500 คน ได้รับ
การพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับกลาง นอกจากนี้
ธนาคารยังได้สร้าง Business Data Analytics 
(BDA) Champions and Coach, Design 
Thinkers และ Leaners ในทุกสายธุรกิจ เพ่ือร่วม
นําการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ รวมกว่า 
540 คน 

• คนไทยมากกวา่ 9,000 คน ผา่นการอบรมและพัฒนา
ทักษะดิจิทัล  
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การดําเนินงานที่สําคัญในปี 2563 
 

ธนาคารได้ปรับโครงสร้างการดําเนินงานภายใต้หน่วยงาน SCB Academy โดยจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence: COE) เพ่ือพัฒนาทักษะใน 4 ด้านที่จําเป็นสําหรับการทํางานในยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทักษะสําคัญในทุกการทํางาน 

  Data Analytics 
 

มุ่งสร้าง Data-driven Organization 
ที่พนักงานใช้ข้อมูลเป็นส่วนสําคัญในการ
ทํางานและการตัดสินใจ 

BDA Coach 22 คน 
BDA Champions 200 คน 

 

  Customer Centricity 
 

พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เข้าใจ
และเข้าถึงความต้องการเชิงลึกของ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะ
และเครื่องมือใหม่ ๆ 

Design Thinkers 100 คน 

 

  Lean and Agile 
 

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการทํางานของธนาคาร
ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน 
อยา่งต่อเนื่อง 

Lean Coach 28 คน 
Leaner 124 คน 

 

 Digital Transformation 
 

ยกระดับศักยภาพของพนักงานธนาคาร
และบุคลากรไทยให้มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ในยุคดิจิทัล 

Digital Learners มากกวา่ 9,000 คน

  Leadership Development 
 

เสริมสร้างศักยภาพของผู้นําองค์กรให้มีทักษะการบริหารทั้งในเชิงธุรกิจและบุคลากร สามารถสร้างแรงจูงใจแก่ทีม 
ตลอดจนขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล 

SCB Future Leaders มากกว่า 4,000 คน 
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ณ สิ้นปี 2563 มีพนักงานเข้าเรียนหลักสูตร 
‘CUSTOMER CENTRICITY FOUNDATION’  
มากกว่า 5,000 คน

‘Customer Centricity Foundation’ 
หลักสูตรออนไลน์สําหรับพนักงานทั่วไป  

เพ่ือถ่ายทอดหลักการและแนวความคิดด้านการค้นหาและตอบโจทย์
ความตอ้งการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด จากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนํา
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของ    
ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรยีนสามารถเหน็ภาพทีเ่ชือ่มโยง
กับองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู ่ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้
หลักการและองค์ความรู้ในการทํางานเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและต่อเนื่อง 

 
Design Thinking 

 

เขา้ใจและสามารถนําแนวคดิ 
Design Thinking มาประยกุต์
ใชเ้พ่ือแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์
และตอบโจทยค์วามต้องการ
ของลูกค้า 

 

 
Agile and Lean  

 

เข้าใจกระบวนการทํางานแบบ 
Agile และ Lean ที่จะช่วย   
ส่งมอบคุณค่าให้กบัลกูคา้ได้
อยา่งรวดเรว็ และลดขัน้ตอน 
การทํางานที่ไม่สร้างมูลค่า 

การทํางานที่ปรับใช้แนวคิด DESIGN 
THINKING ช่วยให้การทํางานง่ายขึ้น 
และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เวลาได้รับ 
มอบหมายให้ทําภารกิจอะไร จะเห็นว่าเรา
ออกแบบได้เลยว่าจะทําด้วยวิธีการไหน 
จะมีวิธีการจดัการตอ่ปญัหาอปุสรรค
อยา่งไร ต่อให้มีหลาย ๆ งาน หลาย ๆ 
ภารกิจเข้ามา ความคิดที่เป็นระบบจะ
จัดการให้ทุกอย่างเดินหน้าอย่างรวดเร็ว 

คุณณัฐรดา สุนทรปาน  
ผู้จัดการสาขา 

ช่วยให้เราเข้าใจลูกค้า เข้าใจพนักงาน 
เข้าใจการวางแผน โดยทุก ๆ คนช่วย
กันระดมความคิดจากประสบการณ์จริง
ของแต่ละคนมาใช้ในการทํางาน 

คุณสราวุธ สอนบุตร  
ผู้จัดการสาขา 

 
Data Analytics 

 

ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลในการวัดผลและนํามาวิเคราะห ์ 
เพ่ือเข้าใจลูกค้าและสามารถตัดสินใจอย่างแม่นยํามีประสิทธิภาพ 

3 โมดูลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความสนใจ
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Center of Excellence:  
Data Analytics 

ด้วยวิสัยทัศน์ที่อยากเห็นพนักงานทุกระดับสามารถใช้
ขอ้มลูเปน็สว่นหนึง่ของการตดัสนิใจในทกุวนั ธนาคารจงึ
ไดจ้ดัตัง้ Center of Excellence: Data Analytics ขึน้ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของธนาคารได้มี
ความรูแ้ละทกัษะความสามารถในการวเิคราะหส์ูก่ารตดัสนิใจ
ด้วยข้อมูล อันจะนําไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของธนาคาร ตลอดจนสร้างมูลค่าและโอกาส 
ภายใตว้สิยัทศันแ์ละภารกจิขา้งตน้ คอื การกา้วสูอ่งคก์ร
ทีข่บัเคลือ่นดว้ยขอ้มลู (Data-driven Organization) 
กล่าวคือข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในทกุการดําเนนิงาน และทกุการตดัสนิใจจะอยูบ่นพ้ืนฐาน
ของขอ้มลู   

 

3 แนวทางสู่การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  

 ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  
• พัฒนาทกัษะในการตัง้คําถามทีด่เีพ่ือใหไ้ดข้อ้มลู
ทีถ่กูตอ้ง (The Right Data)  และนําขอ้มลู
เขา้สูก่ารกระบวนการวเิคราะห ์ตคีวาม เพ่ือนําไป
ประกอบการตดัสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจถึง
ศักยภาพของแมชชีนเลิร์นนิ่ง และการสร้าง
โอกาสจากการประยุกต์ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง 
(Machine Learning)  

 การเข้าถึงข้อมูล  

• สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมภายใต้
การควบคุมและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง   

 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

• จัดหาเครื่ องมือ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลที่    
หลากหลายให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่
ของพนกังานแตล่ะกลุม่ ทัง้ในกลุม่ชํานาญการ 
และกลุ่มพนักงานทั่วไป 
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การสร้าง SCB Business Data Analytics 
(BDA) Coach   

ในปี 2563 ธนาคารได้ริเริ่มและพัฒนา Business 
Data Analytics Coach โดยคัดเลือกพนักงาน
ที่มีความรู้ทั้งในเชิงธุรกิจและความชํานาญในการ
วเิคราะหข์อ้มลูจากหนว่ยงานตา่ง ๆ เขา้สูก่ระบวนการ
ยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาบทบาทในการ
เป็น BDA Coach เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
พนกังานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ BDA Champion 
และพนกังานทัว่ไป ใหม้คีวามสามารถในการใชข้อ้มลู
เพ่ือวิเคราะห์และตัดสินใจ โดย BDA Coach 
ทุกคนจะได้รับการอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีทักษะ
ที่จําเป็น อาทิ ทักษะการโค้ช การสื่อสาร การนํา
กระบวนการ (Facilitation) และการเล่าเรื่อง
ด้วยข้อมูล ตลอดจนมีประสบการณ์ในการโค้ช 
ซึ่งพนักงานจะได้รับการรับรอง (Certified SCB 
BDA Coach) ด้วย   

ณ สิ้นปี 2563 ธนาคารมี Certified BDA 
Coach จํานวน 22 คน ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันการดําเนินโครงการภายในธนาคารให้มีการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน 
รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ โดยสามารถคิดเป็น
ชั่วโมงการโค้ชทั้งสิ้น 156 ชั่วโมง ซึ่งสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายจากการว่าจ้างวิทยากรภายนอก
มาเป็นโค้ชได้มากกว่า 1,700,000 บาท 

 

Business Data Analytics  
(BDA) Champion  

ธนาคารมุ่งสร้างให้ทุกหน่วยงานมีตัวแทน BDA 
Champion ที่มีความสามารถในการนําข้อมูลมา
วเิคราะหเ์พ่ือประกอบการตดัสนิใจเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิาน อนัจะนําไปสูก่ารสรา้งมลูคา่ใหก้บั
ธุรกิจ โดย BDA Champion มีบทบาทสําคัญ
ในการร่วมสร้างวัฒนธรรมการตัดสินใจด้วยข้อมูล
ภายในหนว่ยงานและองคก์ร 

สําหรับปี 2563  
ธนาคารมี BDA Champion  
จํานวน 200 คน 

 
6 ทักษะพ้ืนฐาน 
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ  

• ความเข้าใจธุรกิจ (Business Understanding) 
• การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  
• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)  
• เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Tools)  
• การนําเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) 
• การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Data Storytelling)

ความคิดริเริ่มในปี 2563
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การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นทักษะที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อ
การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในยุคดิจิทัล ธนาคารจึงได้
ร่วมมือกับองค์กรชั้นนําหลากหลายสถาบันด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือออกแบบเส้นทางการพัฒนาทักษะ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับธนาคาร หรือ SCB Data 

Analytics Development Pathway โดยมีการ
ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ในแต่ละระดับให้เป็นแบบ 
ผสมผสาน (Blended Learning Approach) ทีส่ง่เสรมิ
ให้พนักงานสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ของตนเอง
ไดท้กุที ่ทกุเวลา (Anytime, Anywhere) ผา่นหลากหลาย

ช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้ พนักงานที่ผ่าน
การอบรมและฝึกปฏิบัติจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง
การจบหลักสูตรด้วย

เส้นทางการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย โมดูลการเรียนรู้ ช่องทางการเรียนรู้ ผู้พัฒนาหลักสูตร เป้าหมายปี 2566 ผลการด�าเนินงาน 
ณ ปี 2563

Data Awareness พนักงานทุกคน Data Analytics 
Foundation

13,000 คน 1,000 คน

Data Analytics  
for Upskilling  
(ระดับพ้ืนฐาน)

พนักงานทุกคน Data Analytics  
for Upskilling  
ระดับพ้ืนฐาน

11,000 คน 800 คน

Data Analytics  
for Upskilling 
(ระดับกลาง)

พนักงานที่ได้รับการ
คัดเลือกจากแต่ละ
หน่วยงานให้เป็น 
BDA Champion

• หลกัสตูร SCB 
mini-Data 
Hackathon ส�าหรบั
พนกังานทัว่ไป

• เรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-paced) 

• เรียนรู้จากการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 

• เรียนรู้จากการฝึก
ปฏบิตัจิรงิผา่นการโคช้ 
และการน�าเสนอผลงาน
กับคณะกรรมการ

1,100 คน 500 คน

• หลักสูตร Leading 
with Data ส�าหรับ
พนักงานระดับ
บริหาร

500 คน 60 คน

Data Analytics  
for Upskilling  
(ระดับสูง)

พัฒนาตามเส้นทางการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะงาน ตลอดจนความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
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SCB mini-Data Hackathon ป ี2: 

รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

การเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์
ในทุกที่และทุกเวลา  

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ        
(Hands-on Workshop)                
ภายใต้กรอบการเรียนรู้อยา่งเปน็ระบบ 
ผา่นกระบวนการวางกรอบ-เตรียมข้อมูล- 
วิเคราะห์ข้อมูล-ตีความ-สื่อสาร  

 

การเรยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ   
(Hands-on Experience)           
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่           
เพ่ือสร้างมูลค่าทางธุรกิจและ          
พัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า  

 

การนําเสนอผลงาน ซึง่จะพิจารณา 
ตดัสนิจาก 

• ประโยชน์เชิงธุรกิจ  
• ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนําไปใช้งานได้  
• การนําเสนอข้อมูล  
• การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล 
• ความคิดสร้างสรรค์ 

Self-paced 
Learning Module

Lab Activity Post-class 
Coaching Session

Data Showcase

ด้วยผลตอบรับและผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดโครงการ SCB 
mini-Data Hackathon ในปี 2563 ธนาคารจึงดําเนิน
โครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงาน
ในทกุระดบัและทกุตําแหนง่งานในแตล่ะหนว่ยงานทีม่ศีกัยภาพ
ในการเป็น Business Data Analytics Champion 
ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ ผ่านการตั้งโจทย์จริงทางธุรกิจ (Real 
Problem Statement Based) และนําข้อมูลจริงมา

ประกอบการวเิคราะห ์ เพ่ือนําเสนอแนวทางในการแกป้ญัหา
หรือแนวคิดใหม ่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ 
ทัง้นี ้ การพัฒนาทกัษะการวเิคราะหข์อ้มลูจะดําเนนิการตาม
กระบวนการ FRAME-PREPARE-ANALYZE-INTERPRET-
COMMUNICATE ผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือให้
มั่นใจว่าพนักงานสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์และนําเสนอ
เพ่ือประกอบการตดัสนิใจไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ในปี 2563  
มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ  
SCB mini-Data Hackathon 
มากกว่า 200 คน หรือ 
รวมแล้วกว่า 500 คน 
นับตั้งแต่เริ่มโครงการ
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Center of Excellence:  
Customer Centric 

ธนาคารให้ความสําคัญกับการเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าโดยใช้ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือรูปแบบใหม่ 
ที่มุ่งเสริมให้พนักงานสามารถเข้าใจและเข้าถึงความ
ตอ้งการเชงิลกึของลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึ่งเป็น
หนึ่งในคุณค่าหลักของธนาคาร (SCB Core Value) 
ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ให้
ความสําคัญกับการเข้าใจความต้องการของลูกค้า และ
พัฒนาทักษะของพนักงานให้สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด
ที่แตกต่างเมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

Customer Centric Development Model 

ธนาคารไดพั้ฒนา Customer Centric Development 
Model ขึ้น เพ่ือปลูกฝังให้แนวคิดด้านการเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานทั้งในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
การบริการลูกค้าโดยตรงและในหน่วยงานสนับสนุน

Customer Centric Development Model

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย โมดูลการเรียนรู้ ช่องทางการเรียนรู้

100 Customer Centric: 
Awareness

พนักงานทุกคน Customer Centric Foundation 
Program

101 Customer Centric:  
Design Thinking

พนักงานที่มีความจ�าเป็นต้องใช้
กระบวนพ้ืนฐานของ Design 
Thinking ในการท�างาน

Design Thinking  
and Tools Program

102 Customer Centric:  
Product and Campaign 
Development

พนักงานเฉพาะกลุ่มที่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ดูแลและให้บริการลูกค้า

Product and Campaign 
Development Program

การอมรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน 
โดยใชก้รณศีกึษาและปญัหาจรงิของหนว่ยงาน
เพ่ือน�ามาปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงาน 
ด้วยหลัก Design Thinking

103 Customer Centric:  
Design Thinking Coach

พนักงานเฉพาะกลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการเป็น Deign Thinking Coach ให้กับ
ตัวแทนจากหน่วยงานเพ่ือให้สามารถเป็นที่ปรึกษาและส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถ 
น�ากระบวนการ Design Thinking ไปใช้ในการท�างานตามบริบทของหน่วยงานได้
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ดว้ยความสามารถในการเขา้ใจและเขา้ถงึความตอ้งการ
ที่แท้จริงของลูกค้ามีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์และดูแล
ลูกค้าโดยตรง อย่างเช่นหน่วยงาน Retail and 
Business Banking และสายงานผลิตภัณฑ์บัตร
เครดิต หน่วยงาน Center of Excellence: 
Customer Centric จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน   
ดังกล่าวดําเนินกิจกรรม Customer Discovery 
Bootcamp ภายใต้หลักสูตร 102 Customer 
Centric: Product and Campaign Development 
โดยให้หน่วยงานคัดเลือกแคมเปญหรือผลิตภัณฑ์

ที่คิดว่าสามารถนํามาปรับปรุงให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้หลัก Design 
Thinking ที่เริ่มตั้งแต่การทําความเข้าใจกลุ่ม
เป้าหมาย การสังเคราะห์ข้อมูล การระดมความคิด
ใหม่ ๆ การสร้างแบบจําลอง จนถึงการทดสอบ 
ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้น 3 วัน 
ซึ่งหน่วยงานได้เรียนรู้หลักคิดและเทคนิค ตลอด
จนนํามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

โครงการความคิดริเริ่มในปี 2563  

Customer Discovery Bootcamp 

การประยุกต์ใช้หลัก Design Thinking 

Ideate and
Prototype TestReframe Emphasize

and Define
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ในปี 2563 ธนาคารได้นํากรอบการทํางานแบบ Scrum ภายใต้แนวคิด Agile มาใช้ ซึ่งทีมงาน Scrum จะประกอบ
ด้วย 3 บทบาทสําคัญ ได้แก่ Product Owner, Scrum Master และ Development Team ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน
ไปดังนี้  ณ สิ้นปี 2563  

ธนาคารสามารถสร้าง  
Certified Scrum Master  
ได้มากกว่า  70 คน และ 
พนักงานกว่า 6,700 คน  
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ 
วิถีการทํางานแบบ Agile

 
Product Owner 

 

ประเมินลําดับความสําคัญและมูลค่า
ของแต่ละชิ้นงานให้กับทีมทํางาน 

 

 
Scrum Master 

 

ผลักดันการทํางานของทีม 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยจะคอยกําจดัอปุสรรคทีข่ดัขวาง
ไม่ให้ทีมบรรลุเป้าหมาย 

 

 
Development Team 

 

ทํางานแบบบริหารจัดการตนเอง 
(Self-management) โดยใน 
หนึ่งทีมจะประกอบไปด้วยบุคลากร
จากหลากหลายหน่วยงานที่สามารถ
ทํางานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ  

โดยในปี 2563 ธนาคารเน้นการพัฒนา Scrum Master ผ่านหลักสูตรการอบรมขั้นสูงร่วมกับหน่วยงานภายนอกและ
การฝึกอบรมภายในโดยธนาคารเอง ซึ่งบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองทักษะด้วย

 
Center of Excellence: 
Agile and Lean  
ด้วยวิถีการทํางานที่คล่องตัว ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม และรับฟงัข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เป็นรูปแบบการทํางาน
ที่ช่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ      
กา้วกระโดดในยคุดจิทิลั นบัตัง้แตป่ ี2562 ธนาคารจงึไดนํ้าแนวคดิการทํางานแบบ Agile มาใช ้เพ่ือเพ่ิมความคลอ่งตวั
ของกระบวนการทํางาน ด้วยการลดขั้นตอนที่ซํ้าซ้อนและส่งเสริมการทํางานร่วมกันทั้งภายในทีมและระหว่างหน่วยงาน 
ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้นตลอดจนสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น  
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นอกเหนอืจากการสรา้งวถิกีารทํางานแบบ Agile แลว้ ธนาคารยงัมุง่ปรบัปรงุกระบวนการทํางานทีใ่หค้วามสําคญักบั
การเพ่ิมประสทิธผิลภายในองคก์ร (Lean) เพ่ือชว่ยลดเวลา ความซบัซอ้นในการทํางาน ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ 
โดยในป ี2563 ธนาคารไดร้เิริม่โครงการ Lean Out Loud (LOL) เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นการเพ่ิมประสทิธภิาพ
ของกระบวนการทํางานภายใตก้รอบความคดิทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัทัง้องคก์ร ตลอดจนมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง 
โดยธนาคารสือ่สารใหแ้ตล่ะหนว่ยงานทีต่อ้งการเขา้รว่มโครงการสามารถสง่ตวัแทนพนกังานเพ่ือเขา้รว่มหลกัสตูรอบรม
ดา้น Lean ในเชงิลกึ และคดัเลอืกกระบวนการภายในหนว่ยงานทีต่อ้งการจะ Lean เพ่ือนํามาเปน็กรณศีกึษาในการอบรม
และประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บั  

  เป้าหมายปี 2563: 
 

สรา้ง Leaner จํานวน 100 คน เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ทํางานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

  ผลการดําเนินงาน: 
 

ธนาคารได้พัฒนา LOL โค้ช จํานวน 28 คน และสร้าง 
Leaner จํานวน 124 คน ที่สามารถประยุกต์ใช้หลักการ
และแนวปฏิบัติด้าน Lean ได้ โดยได้ดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานไปแล้ว 39 กระบวนการ 

กระบวนการทํางานของ SCB Leans 

Define: กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเริ่มต้นจากการ
แก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดของกระบวนการทํางาน  

Measure: ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ มีการ
จัดเก็บข้อมูลของแต่ละกระบวนการไว้เป็นสถิติ เพ่ือนํา
ผลลัพธ์ของแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบกันได้ 

Analyze: วิเคราะห์และระบุสาเหตุของปัญหา รวมถึง 
ขั้นตอนสําคัญเพ่ือการแก้ไข 

Implement: ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยให้ความ
สําคญักบัสาเหตขุองปญัหา พัฒนากระบวนการทํางานใหม่
ที่สามารถขจัดปัญหาและสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

Control: ควบคุมกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้อยู่
ในระดับที่น่าพึงพอใจ 

Knowledge
Management

Product Backlog Sprint

เครื่องมือการทํางานแบบ Agile ที่ธนาคารประยุกใช้ 

ความคิดริเริ่มในปี 2563

Stand Up Meeting Kanban Board
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Center of Excellence:  
Digital Transformation  

การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่รวดเร็ว ไม่เพียงส่ง   
ผลกระทบตอ่รปูแบบการดําเนนิธรุกจิหรอืการพัฒนาทกัษะ
ของบคุลากรของธนาคาร หากยงัมผีลกระทบในวงกวา้ง
ต่อโครงสร้างและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะของบุคลากรและกําลังคน
ให้สามารถทํางานร่วมกับเทคโนโลยีและสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิได ้ 

ธนาคารเลง็เหน็ถงึความสําคญัของการยกระดบัศกัยภาพ
ของบคุลากรไทย จงึมุง่นําประสบการณแ์ละความเชีย่วชาญ
ดา้นการพัฒนาองคค์วามรูแ้ละทกัษะดา้นตา่ง ๆ มาใชใ้นการ
สรา้งแพลตฟอรม์การเรยีนรูส้าธารณะ ‘พลเมอืงด ี (จทิลั)’ 
เพ่ือสร้างเสริมทักษะอนาคตสําหรับการทํางานในยุคที่
เทคโนโลยดีจิทิลัเปน็ตวัขบัเคลือ่นสําคญั

โครงการความคิดริเริ่มในปี 2563  

 
 

พลเมอืงด ี (จทิลั) คอื ชมุชนการเรยีนรูอ้อนไลนผ์า่น
เวบ็ไซตท์ีถ่กูสรา้งขึน้เพ่ือสง่มอบประสบการณก์ารเรยีนรู้
รูปแบบใหม ่ โดยมีหลักสูตรและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่
พร้อมสนับสนุนให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะใหม ่ ๆ 
เพ่ือความก้าวหน้าในตําแหน่งงานแห่งอนาคต และยัง
เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าชมและเรียนได้โดยไม่เสีย
คา่ใชจ้า่ยใด ๆ อกีทัง้ยงัสามารถเขา้ถงึการเรยีนรูไ้ดท้กุที ่
ทกุเวลา  

เข้าถึงผู้เรียนที่มีความสนใจ 
มากกว่า 3 ล้านคน 

นําเสนอ 
มากกว่า 200 คลิปวิดีโอการเรียนรู้ 

 
http://www.phonlamuangdee.com 

 

 

ธนาคารร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายองค์กรดําเนิน
โครงการ pmd47 ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะ
แห่งอนาคต เพ่ือโอกาสในหน้าที่การงานและโอกาสทาง
ธุรกิจในโลกดิจิทัล อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง
กลุ่มคนที่มีความสนใจเรียนรู้และสร้างโอกาสให้กับ
ตนเอง ผา่นการเรยีนแบบผสมผสานทัง้ในรปูแบบออนไลน์
และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

โครงการ pmd47 มุง่พัฒนา 26 ทกัษะทีจํ่าเปน็สําหรบั
การทํางานรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล อาทิ ความสามารถ
ในการเรยีนรูอ้ยา่งรวดเรว็ (Learning Agility) การบรหิาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) การ
ออกแบบธุรกิจแพลตฟอร์ม (Platform Business 
Design) การสร้างสรรค์ประสบการณ์ลูกค้า (UX 
Design) โดยเมือ่จบแตล่ะหลกัสตูร ผูเ้รยีนจะไดร้บั Nano 
Certificate และเมื่อเรียนจบครบทุกหลักสูตรในแต่ละ 
Module จะไดร้บั Micro Certificate หลงัจากทีผู่เ้รยีน
ไดผ้า่นการทดสอบแลว้  

มีผู้เข้าร่วมโครงการ  
มากกว่า 9,000 คน 

คิดเป็นชั่วโมงการเรียนรู้  
มากกวา่ 50,000 ชัว่โมง 

http://www.phonlamuangdee.com
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ธนาคารรว่มกบัสํานกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (depa) 
และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ดําเนินโครงการ
ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับบุคลากรและ
กําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน หรือ Data 
Analytics For Upskill (DA4U) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสร้างกําลังคนและบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของสงัคม เศรษฐกจิ และประเทศ ควบคูไ่ปกบัการสง่เสรมิ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน 

โครงการ DA4U ออกแบบหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจาก   
ผลสํารวจและวิ เคราะห์ความต้องการของแรงงาน
ในภาคเอกชนไทย เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการขององค์กรในปัจจุบันที่ให้ความสําคัญกับ
การน ําข้อมูลในองค์กรและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้
ในการดําเนินงาน วางแผน ตัดสินใจ และพัฒนาองค์กร 
ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา 
นักศึกษาจบใหม่ที่กําลังมองหางาน บุคคลทั่วไปที่กําลัง
เขา้สูต่ลาดแรงงาน หรอืคนทํางานทัง้ในภาครฐัและเอกชน
ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน  

ประกอบด้วย 5 หลักสูตร 

• Data Analytics  
• Programming  
• UX/ UI 
• Lean/ Agile และ 
• Business Management

โครงการ Data Analytics For Upskill (DA4U)

โครงการ DA4U เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมใหญ่ที่ชื่อว่า pmd47 – New Normal New Ways of Working      
ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือสร้างโอกาสและสร้างทักษะแห่งอนาคต (Future Skill) ให้คนไทยทั้งประเทศ  

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้เพียง 10 ชั่วโมง 

 

 

เน้นการฝึกปฏิบัติและนําไปใช้ได้จริง 

 

 

เรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning) 
บนแพลตฟอรม์ ‘พลเมืองดี (จิทัล)’ 

 

 

ผู้เรียนบริหารจัดการเวลาเรียนได้ 
ตามความต้องการและไม่เสียค่าใช้จ่าย 

s
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องค์กรจะสามารถอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรง จากทั้งเทคโนโลยี โรคระบาด และสภาวะ
เศรษฐกจิ ผูนํ้ามสีว่นสําคญัอยา่งมากในการนําทมี ปรบัตวั
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ภารกิจการสร้างผู้นํา
แหง่อนาคตใหม้คีวามสามารถในการนําทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ
สงู (High Performance Team) จึงเป็นสิ่งที่ธนาคาร
ให้ความสําคัญอย่างเต็มกําลัง โดยธนาคารมุ่งพัฒนา

ผู้นําให้มีทักษะในการนําทีม ทักษะบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ทักษะการโค้ช ตลอดจนความสามารถในการขับเคลื่อน
การดําเนินธุรกิจที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

ในปี 2563 ธนาคารได้ร่วมกับสถาบัน International 
Institute for Management Development (IMD) 
ทบทวน  วิเคราะห์ และนิยามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้นําธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Leadership 
Behaviors) ที่สนับสนุนการปลูกฝังและยึดถือคุณค่า
หลักของธนาคาร (Core Values) ทั้งสี่ประการ 
อันประกอบด้วย C: Customer Centricity: ยึดลูกค้า
เปน็ศนูยก์ลาง R: Risk Culture: บรหิารจดัการความเสีย่ง
อย่างเหมาะสม I: Innovation: ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม S: Speed: รวดเร็วในการปรับตัวและเรียนรู้ 

 

Leading Strategy 

สามารถพัฒนาแผนการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาว รวมถึง
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพ่ือ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสระยะสั้น 

 

Leading Execution 

ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน  
การบริหารจัดการงาน      
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน  
สร้างผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง 

 

Leading Teams 

สร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก
สําหรับทีม เพ่ือให้สมาชิกในทีม
สามารถปฏิบัติหน้าที่และบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

 

Leading People 

ชว่ยใหพ้นกังานรบัรูถ้งึ
ศกัยภาพในการเตบิโตของ
ตนเองและสามารถสรา้งสรรค์
ผลงานทีด่เียีย่ม 

 

Leading Self 

ตระหนักรู้ในตนเองและมุ่งมั่น
ทีจ่ะเตบิโต อนันําไปสูก่ารเปน็ผูนํ้า
ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้กับผู้อื่น

ภายใต้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นํานี้ ธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาโครงการพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership 
Development Programs) สําหรับผู้นําในแต่ละระดับ ผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งการเรียนในชั้นเรียน การเรยีน
ออนไลนผ์า่นแพลตฟอรม์ การโคช้ และอืน่ ๆ เพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะดงักลา่วใหแ้กผู่นํ้าทีม่มีากกวา่ 4,000 คน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมด้วยทักษะและเครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหารงานและบริหารทีม 

SCB Leadership Behaviors

  
Leadership Development 
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ความคิดริเริ่มในปี 2563  

 

จากผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้นําของพนักงาน
ระดบัผูจ้ดัการของธนาคาร พบวา่ผูนํ้าสว่นใหญย่งัประสบความทา้ทาย
ทั้งในเรื่องการบริหารงานและการบริหารทีม โดยเฉพาะในช่วง
การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบาย Work From Anywhere (WFA) 
ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมทักษะให้แก่ผู้นํา อีกทั้ง
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถเรียนรู้จากที่ใด
ก็ได้ ธนาคารจึงได้พัฒนา ‘Leaders Portal’ บนระบบ Microsoft 
SharePoint ของธนาคาร ซึ่ง Leaders Portal นี้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้
ส ําหรับผู้น ํา ซึ่งเป็นที่รวบรวมความรู้และเครื่องมือสําหรับผู้น ํา 
ในการนําทมี เชน่ การพัฒนาทกัษะการโคช้ ทกัษะการสือ่สาร ทกัษะการ
บริหารทีมทางไกล ทักษะการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  

ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนาองค์ความรู้และคัดสรรข้อมูลจากแหล่ง   
ความรู้คุณภาพทั้งภายในและภายนอกธนาคารเพ่ือให้ผู้นําสามารถ 
เข้าถึงการพัฒนาแม้จะไม่สามารถเข้าร่วมการเรียนรู้แบบในชั้นเรียน
ได้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยธนาคารได้สร้าง    
รูปแบบขององค์ความรู้ให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ตรงกับความ
ต้องการ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง  ผ่านสื่อวิดีโอ บทความ 
พอดแคสต์ ไมโครเลิร์นนิ่ง โปรมแกรมการเรียนรู้จากสถาบันที่มี
คุณภาพอื่น ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice: CoP)  

นอกจาก Leaders Portal จะถือว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และ   
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การน ําทีมแล้ว ยังมีส่วนช่วยสร้าง
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning 
Behavior) ใหแ้กพ่นกังาน ซึง่เปน็องคป์ระกอบสําคญัอยา่งยิง่ในการ
สรา้งองคก์รแหง่การเรยีนรู ้(Learning Organization)   

ชุมชนแห่งการเรียนรู้และ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ 
เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Self-paced Learning)  
สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Life-long Learning)

บทความเพ่ือการเรียนรู้ 
มากกว่า 70 บทความ 

พอดแคสต์และคลิปวิดีโอ
มากกว่า 60 ตอน 

การเข้าถึง 
มากกว่า 40,000 ครั้ง 

จากพนกังานกวา่ 3,000 คน 
โดยเป็นผู้จัดการมากกว่า 

1,000 คน
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การโค้ชไม่เพียงช่วยดึงศักยภาพและส่งเสริมการทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากยังเป็นเครื่องมือที่ช่วย    
ยกระดับความสามารถ และส่งเสริมให้คนตระหนักและเห็น
คุณค่าในตัวเอง ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญในการ
ไปถึงเป้าหมายการทํางานและเป้าหมายองค์กรที่วางไว้ได้
อย่างมั่นใจ  

ธนาคารได้ริเริ่มพัฒนาโครงการ Career Coaching 
Program ในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย     
ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักรู้เรื่องการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตั้ง
เป้าหมายความสําเร็จ และการวางแผนการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการทํางาน ทั้งนี้ ธนาคาร
ได้พัฒนาผู้บริหารเพ่ือทําหน้าที่ Career Coach ให้กับ
พนักงานในธนาคาร โดยใช้หลักการโค้ช การให้คําแนะนํา 
และการสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  

ในป ี2563 ธนาคารไดพั้ฒนา Career Coach เพ่ิมขึน้อกี 
รวมเปน็จํานวน  23 คน และวางแผนตอ่ยอดความสําเรจ็
เพ่ือส่งต่อประโยชน์ของโครงการ Career Coaching 
ไปสู่กลุ่มพนักงานทั่วทั้งธนาคาร โดยเฉพาะพนักงานที่
ตอ้งการพัฒนาตนเองใหม้ทีกัษะสําหรบังานและการปฏบิตัิ
หนา้ทีใ่นอนาคต รวมถงึพนกังานทีต่อ้งการหมนุเวยีนงาน
ภายในองคก์ร ทัง้นี ้ นอกจาก Career Coach จะทํา
หน้าที่ เป็นโค้ชแล้ว ยังเป็นเพ่ือนคู่คิด ตลอดจนให ้       
คําปรกึษาและตัง้คําถามเพ่ือใหพ้นกังานมองเหน็โอกาสและ
แนวทางการพัฒนาศกัยภาพของตน และเตบิโตไปพรอ้ม ๆ 
กบัธนาคาร   

Career Coach จํานวน 23 คน 
มีพนักงานเข้าร่วมโครงการมากกว่า 160 คน 
มีส่วนช่วยธนาคารลดต้นทุนการดําเนินงาน 
จากการจ้างโค้ชภายนอก 0.5 ล้านบาท 

ความรู้สึกของโค้ช 

“ 
CAREER COACH เป็นเพ่ือน 
คู่คิด ให้คําปรึกษา เป็นผู้ฟงัที่ดี และ
ช่วยตั้งคําถามเพ่ือให้ทุกคนมองเห็น
โอกาสต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนา
ตนเอง เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง คนรอบข้างและองค์กร 

“ 

วรวัจน์ สุวคนธ์ 
Head of SCB Academy 

SCB Virtual Leadership Program 

การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบาย Work From Anywhere (WFA) ที่ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปฏิบัติ
หน้าที่จากที่พักอาศัยหรือสถานที่อื่น ๆ ได้นั้น ถือเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีและรูปแบบการทํางานที่มีนัยสําคัญต่อ 
การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีม ธนาคารเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนาทักษะของผู้นํา
ในการนําทีมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงพัฒนาโครงการ Virtual Leadership Program เพ่ือช่วย
เสริมองค์ความรู้ และให้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการนําทีมสําหรับการทํางานในรูปแบบ WFA เพ่ือให้ผู้นํา
สามารถสื่อสารและทําให้ทีมเห็นและเข้าใจเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงการสร้างขวัญกําลังใจ การกําหนดวิธี
การทํางานของทมี ตลอดจนสามารถสนบัสนนุใหท้มีทํางานไดสํ้าเรจ็ตามเปา้หมายใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้นี ้รปูแบบการเรยีนรู้
ของโครงการนี้ เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งผ่านช่องทาง Microsoft Teams 
(Live Virtual Learning) เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มของธนาคาร ตลอดจนฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะได้รับฟดีแบ็กเพ่ือ
การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นสําหรับการทํางานจริงด้วย 

ความคิดเห็นบางส่วนของโค้ชชี่ 
หลังการพูดคุยกับโค้ช 

คําถามของโค้ชทําให้เราได้ตอบ 
สิ่งที่ค้างคาใจ รู้สึกเข้าใจตนเอง   
มากขึ้น รู้สึกโล่งมากขึ้น  

ได้เรียนรู้วิธีคิด การรับมือ แก้ปัญหา 
รู้สึกดีขึ้นหลังจากได้รับการโค้ช  

โค้ชทําให้สามารถดึงศักยภาพของเรา
ออกมาทํางานได้เต็มที่มากขึ้น 
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ผลการดําเนินงานด้านการอบรมบุคลากร 

จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงาน

ระบบการเรียนรู้ภายในองค์กร 
 

 
การบรรยายทั้งหมด 10 กิจกรรม 
รับชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟม์ากกว่า 73,500 View 

 

 
หลักสูตรอบรม 1,623 หลักสูตร 
จํานวนชั่วโมงอบรม 915,473 ชั่วโมง 

 

 
คลิปวิดีโอเพ่ือการเรียนรู้ 1,141 คลิป 
มีการเปิดดูคลิป 660,192 ครั้ง 
จํานวนชั่วโมงเข้าชม 263,508 ชั่วโมง 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกองค์กร 
 

 

พนักงาน 909 คน  
เข้าเรียนและสําเร็จหลักสูตร 

 

 
112,438 ผู้ใช้งาน 
287 บทความ 
231 หลักสูตรการเรียนรู้ 
การเข้าชมทั้งสิ้นมากกว่า 150,000 ครั้ง 

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2563

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อคน) 62 71 68 49 40
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในพนักงาน

ในปี 2563…

 

พนักงานมากกว่า 15,000 คน 
สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
Directed Learning) ผา่นชอ่งทาง
เรียนรู้แบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม
ตา่ง ๆ ของธนาคาร อาท ิ PlayStory 
บนแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่ง โดย
มีจํานวนชั่วโมงในการเรียนรู้เฉลี่ย
มากกว่า 16 ชั่วโมงต่อคน โดยมี 
Active Learner* จํานวน 334 คน   

 

 

พนักงานมากกว่า 1,490 คน สร้าง
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแพลต 
ฟอรม์ออนไลน์จากแหล่งการเรียนรู้
ภายนอกองค์กร โดยมีผู้ส ําเร็จ
หลักสูตร 909 คน โดยมี Active 
Learner* จํานวน  201 คน 

 

 

พนักงานมากกว่า 5,000 คน มีการ
เรียนรู้ผ่านช่องทาง Microsoft 
SharePoint ของธนาคาร  

ค่าใช้จ่ายสําหรับ 
การพัฒนาบุคลากร  
127 ล้านบาท 

1,623 หลักสูตร 
การฝึกอบรมที่จัดขึ้น

*Active Learner หมายถึง ผู้เรียนที่มีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อเดือน หรือตลอดช่วงเวลา
ของการเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

2560 2561 2562 2563

3.86
3.50

3.87 3.84
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ความมุ่งมั่น  
 

ธนาคารมุง่พัฒนาชมุชนและสงัคมแบบองคร์วม ผา่นการ
ประสานความร่วมมือกับองค์กรและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนและพนักงาน 
เพ่ือร่วมสร้างคุณค่าทางสังคมสู่ความสุขที่ยั่งยืน 

ความท้าทาย 
 

สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางสังคม 
ยังคงเป็นวาระสําคัญของประเทศไทย โดยจากรายงาน
ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่า 
ในปี 2562 สัดส่วนคนยากจนของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 
6.24 หรือราว 4.3 ล้านคน และกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) รายงานว่า ปัจจุบันมีเยาวชน
ไทยมากกว่า 5 แสนคนต้องออกจากระบบการศึกษา
เพราะฐานะยากจน และอีก 2 ล้านคนมีแนวโน้มไม่ได้
ศึกษาต่อ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังประสบกับปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้นเป็นประจํา 
ทกุป ีซึง่สง่ผลกระทบตอ่ชวีติ ทรพัยส์นิ และความเปน็อยู่
ที่ดีของประชาชน โดยปัจจัยทั้งหมดล้วนมีผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาประเทศ 

แนวทางการบริหารจัดการ 
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การสร้าง
วัฒนธรรม
จิตอาสา

การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม
และสนับสนุน

กิจกรรมจิตอาสา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และการบรรเทาทุกข์บํารุงสุข

การพัฒนา
เยาวชน

และส่งเสริม
การเรียนรู้

ด้วยตระหนักว่าประเทศและธุรกิจไม่สามารถพัฒนาและ
ด ํารงอยู่ ได้อย่ างยั่งยืน ในสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ปราศจากซึ่งความสมดุล ธนาคารจึงให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาสังคมแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่ความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเอง ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้

ถึงความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริม
สร้างจิตสาธารณะของพนักงานและคนในสังคม โดย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม
เพ่ือสังคม เพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย กรอบการ
ดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ และกํากับดูแลให้การดําเนินงาน
ด้านสังคมของธนาคารเกิดความต่อเนื่องและสร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง 

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม 
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เป้าหมายและผลการดําเนินงาน   
 

  เป้าหมาย  
 

เสริมสร้างรากฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญกับ
การสร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ การส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมจิตอาสา 

  ผลการดําเนินงานปี 2563    
 

• เยาวชนและชุมชนมากกว่า 280,000 คน มีส่วนร่วม
และได้รับประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 
75 โครงการ  

• พนักงานจิตอาสา 6,536 คน มีส่วนร่วมสร้าง
ประโยชน์ให้สังคมคิดเป็น 22,056 ชั่วโมง 

• การลงทุนทางสังคมคิดเป็นร้อยละ 85 ของค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินกิจกรรมสังคม 

จํานวนพนักงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

คน
6,536

ล้านบาท
520
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
เพ่ือสังคมในปี 2563

ค่าใช้จ่ายจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของพนักงาน

5.3
ล้านบาท

จํานวนช่ัวโมงของพนักงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ช่ัวโมง
22,056

การบริจาค

10 %

การพาณิชย์เพ่ือสังคม

5 %

การลงทุนเพ่ือสังคม

85 %
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การดําเนินงานที่สําคัญในปี  2563  
 

 
การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้

เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้คือกําลังสําคัญที่จะช่วย  
ขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาได้อย่างมั่นคงในวันข้างหน้า 
และการศึกษาคืออาวุธที่ทรงพลังในการผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ที่จะนําไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ธนาคารจึงริเริ่มและสนับสนุนการดําเนินงาน
ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาและมีโอกาส
คิดอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การทํางานเป็นทีม ได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการลงมือทํา และสามารถวิเคราะห์
ปัญหาสู่การออกแบบโครงการที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับ
ชุมชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสถาบันการศึกษาและครู
อาจารย์ ผู้เป็นทั้งต้นแบบและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่เยาวชนโดยตรง เพ่ือเปน็รากฐาน
สําคัญในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตต่อไป

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะเป็น 
ส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะต้นกล้าเล็ก ๆ  
ของประเทศให้เติบโตเป็นใบไม้ใหญ่ 
ที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับ

โครงการ
กล้าใหม่ใฝ่รู้

สร้างคุณลักษณะจําเปน็สําหรับเยาวชน
ในศตวรรษท่ี 21 โดยส่งเสริมผ่าน

 การสร้างสรรค์งานศิลปะ

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่
 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือชุมชน

โครงการ
CONNEXT ED

ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเปน็
ศูนย์กลาง และสนับสนุนครูในการปรับ
เปล่ียนรูปแบบการสอนจาก Passive 
Learning สู่ Active Learning

โครงการทุนการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ทุนสําหรับ
 • โครงการ Junior Science 
  Talent Project (JSTP) 
 • โครงการ Young Scientist 
  Competition (YSC)

 ทุนเพ่ือศึกษาต่อปริญญาโท
 และปริญญาเอกแก่นักศึกษา
 สถาบันวิทยสิริเมธี

โครงการ
ทุนการศึกษาท่ัวไป

ทุนการศึกษาเพ่ือชีวิตความเปน็อยู่ท่ีดีข้ึน

 ทุนการศึกษาเพ่ือรองรับ
 อุตสาหกรรมของชาติ

 ทุนการศึกษาเพ่ืออนาคต
 ของชาติ

ปฐมวัยและประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
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โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้  

เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีและได้รับ
การออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงวัยและระดับการศึกษา 
โดยมุ่งสร้างเสริมคุณลักษณะจําเป็นสําหรับเยาวชน
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดแบบมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
อนัดกีบักลุม่เปา้หมาย (Communication) และการทํางาน
เป็นทีม (Collaboration) 

15 ปีแห่งความมุ่งมั่น 
ปลูกต้นกล้าเยาวชน ‘ดีและเก่ง’  
มากกว่า 36,000 คน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของสถาบันการศึกษา 
มากกว่า 2,900 แห่ง 
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
ทั่วประเทศมากกว่า 270 แห่ง

“ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  
สอนให้เรารับฟงัผู้อื่น ส่งเสริม 
ความสามัคคี ความเข้าใจ  
การวางแผนงาน” 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  
โรงเรียนวัดขันเงิน จ.ชุมพร 

 

“ทําให้เด็กได้รับกระบวนการคิด 
ไม่ใช่แค่คิดแก้ปัญหา แต่ฝึกคิด 
เป็นขั้นเป็นตอน สามารถสือ่สารได ้
และครกูไ็ดก้ระบวนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ที่จะนําไปใช้ในโรงเรียน 
ต่อไป” 

นายสิทธิชัย จันทร์คลาย  
ครูชํานาญการ  
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว 



SCB...WAYS TO 
SUSTAINABLE 

TOGETHER

การยกระดับ 
ศักยภาพบุคลากร

การส่งเสริมความ 
เป็นอยู่ที่ดีของสังคม

รายงานความยั่งยืน 
ประจําปี 2563

เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภาพรวม 
ผลการดําเนินงาน

FACTBOOK

รากฐานความยั่งยืน 
ที่แข็งแกร่ง

การเงิน 
ทีย่ั่งยืน 

สังคม 
แห่งคุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน

74

 
ธนาคารมีส่วนร่วมในการปฏิรูป 
การศึกษาไทย ผ่านโครงการ 
CONNEXT ED นับตั้งแต่ปี 2559 

 

ทํางานร่วมกับโรงเรียน 115 แห่ง  
ในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและ
สนับสนุนโรงเรียนต้นแบบในการขยายผล      
ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ  

 

พัฒนาการสอนของครูมากกว่า 2,000 คน 
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 สามารถปรับเปลี่ยน
บทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach หรือ 
ผู้ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่ผู้เรียน 

 

สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเองแก่    
นักเรียนมากกว่า 25,000 คน                  
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 มีพฤติกรรมเชิงบวก 
ผลการเรียนมีแนวโน้มดีขึ้น และมีทักษะเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 

 

ส่งเสริมความเป็นผู้นํา รวมถึงการประยุกต์
ความรูแ้ละประสบการณไ์ปใชใ้นพ้ืนทีน่วตักรรม 
แกพ่นกังาธนาคารในฐานะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
หรือ School Partner รวม 68 คน 

“เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าเราจะไปในทิศทางไหน 
แต่พอเราพัฒนาเรื่อย ๆ จนเข้าปีที่ 3 ทําให้ 
เรารู้เลยว่าการที่ทาง SCB ทุ่มเทให้กับโรงเรียน 
มันได้ผลจริง ๆ”    

นางสาวเกษมศรี ปรียานนท์ ครูชํานาญการ 
โรงเรียนวัดอมรวดี จ.สมุทรสาคร  

“เด็ก ๆ ใส่ใจการเรียนเยอะขึ้น ครูแนะนําอะไร 
ก็จะทําร่วมกับครู การเรียนการสอนพัฒนาแบบ
เด็กไม่เบื่อ เด็กก็อยากมาโรงเรียน”  

นางสาววิภา ทองวารี ผู้ปกครองนักเรียน  
โรงเรียนวัดอมรวดี จ.สมุทรสาคร  

“สนุก หนูว่าเรียนที่ไหนก็ไม่เหมือนโรงเรียนที่นี่ 
อยากมาโรงเรียนทุกวัน ไม่อยากให้มีเสาร์  
อาทิตย์เลย”  

เด็กหญิงกิตติรัตน์ โนนเทศ นักเรียน  
โรงเรียนวัดอมรวดี จ.สมุทรสาคร  

“ทุกครั้งที่ไปเห็นเด็ก จะมีแรงบันดาลใจว่าเรา
อยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา...ทักษะ
ที่ได้เพ่ิมเติม คือ การประสานงาน การติดต่อ
สื่อสาร และการฟงั ลองฟงัเข้าไปลึก ๆ เราจะรู้ว่า
ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร”  

นางสาวณัฏฐาธีรกานต์ ทีลิ้นฟา้  
พนักงานธนาคารในฐานะ School Partner 

 
โครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการปฏิรูปการศึกษา 
(CONNEXT ED) 

เป็นการผนึกกําลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เพ่ือร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการ
ศึกษา โดยธนาคารได้ทํางานร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล 
ศึกษานิเทศก์ เขตพ้ืนที่ และชุมชนในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศกึษาในจงัหวดัศรษีะเกษ สตลู และระยอง ในการ
สนับสนุนให้ครูเปลี่ยนแปลงการสอนจากแบบเดิมที่
เปน็การสอนเชิงบรรยายและผู้เรียนอ่านท่องจํา (Passive 
Learning) สู่การเรียนรู้แบบบูรณาการที่ให้ผู้ เรียน
ไดแ้สวงหาความรู ้ ลงมอืทํา วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์ิง่ทีไ่ด้
เรียนรู้ รวมถึงสามารถใช้และเท่าทันเทคโนโลยี (Active 
Learning)  

สําหรับปี 2563 ซึ่งเป็นการดําเนินงานในระยะที่ 3 
ธนาคารไดถ้อดบทเรยีนและนํารปูแบบการสอนทีส่มัฤทธิผ์ล
ในระยะที่ 1 และ 2 เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
ผ่านทางออนไลน์ (e-Learning) และการเรียนรู้ร่วมกัน
ในชมุชนแหง่การเรยีนรูอ้อนไลน ์ (Learning Community) 
เพ่ือให้ครูทั่วประเทศสามารถเข้าถึงวิธีการสอนในรูปแบบ
ใหม่
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โครงการทุนการศึกษาสําหรับสถาบัน องค์กร  
และเยาวชน  

ด้วยการศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งจําเป็นต่อการ
พัฒนาทุนมนุษย์ ธนาคารจึงมอบโอกาสทางการศึกษา
และการเรยีนรูใ้หก้บัเยาวชนผา่นการสนบัสนนุทนุการศกึษา
มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา
เฉพาะทาง ทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลน หรือทุนสนับสนุน
ผู้เรียนดี เพ่ือการพัฒนาตนเอง การช่วยเหลือสังคม 
และการสร้างประโยชน์ต่อประเทศต่อไป   

ในปี 2563  
ธนาคารสนับสนุนทุนการศึกษา 
แก่สถาบันการศึกษา 61 แห่ง  
และองค์กร 8 แห่ง 
รวมกว่า 517 ทุน  
หรือประมาณ 41.5 ล้านบาท

ส่วนหนึ่งของโครงการความคิดริเริ่ม 

 
ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพ่ือร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธนาคารไม่เพียงร่วมกับ
บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) จดัตัง้สํานกัวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ณ สถาบนัวทิยสริเิมธ ี(VISTEC) 
จังหวัดระยอง เมื่อปี 2560 หากยังสนับสนุนทุน
เรียนปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์แก่
นักศึกษาสถาบันวิทยสิริเมธีมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
ยังสนับสนุนทุนเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ใหก้บั สํานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
(สวทช.) อีกด้วย  

 

 
ทุนการศึกษาเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ีขึน้  

สําหรับเยาวชนที่เรียนดีหรือมีความประพฤติดี และมี
ความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ แต่ขาดทุนทรัพย์ ธนาคารได้
สนับสนุนทุนต่าง ๆ อาทิ    

• ทุนเศรษฐกิจพอเพียง 
• ทุนมูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
• ทุนศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
• ทุนโรงเรียนเครือข่าย   

 

 
ทุนการศึกษาเพ่ืออนาคตของชาติ 

ธนาคารมอบทนุสนบัสนนุ 3 องคก์รสําคญัในทกุป ีไดแ้ก ่ 

1. มลูนธิสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ซึง่เปน็ทนุการศกึษา
ระดับปริญญาตรี สําหรับนักเรียนแพทย์ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ 

2.มลูนธิอิานนัทมหดิล เปน็ทนุพระราชทานแกน่กัเรยีนทนุ
ที่ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ และเมื่อสําเร็จการศึกษา
จะกลับมาช่วยพัฒนาประเทศ 

3.มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก เป็นทุนพระราชทานสําหรับนักศึกษา
ในสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และ
เภสัชศาสตร์ 

 

 
ทุนการศึกษาเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมของชาติ 

สําหรับเยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพ่ือศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เป็นทุนอาชีวะทวิภาคีระดับ 
ปวช. ถึง ปวส. ที่เน้นการศึกษาพร้อมฝึกงานจริงกับ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ โดย
นักเรียนทุนจะมีรายได้ระหว่างเรียนและมีโอกาสทํางาน
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและการบรรเทาทุกข์บํารุงสุข  
ธนาคารเชื่อมั่นว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์และประกอบกิจการตามบทบาทและหน้าที่ในฐานะ
ฟันเฟืองของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสม เพ่ือสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานรากและ
ส่งเสริมชุมชนพ่ึงพาตนเอง  
ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและการบรรเทาทุกข์บํารุงสุข

ปี 2562–2563  
RECOVERY ฟื้ นคืนวิถีชีวิต  

โครงการร้อยใจ รวมไทย สู่ใจอีสาน  

ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลและเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์      
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพอากาศ บรษิทั คงิ เพาเวอร ์ดวิตีฟ้ร ี จํากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) ในการซ่อมแซมและสร้างบ้านเรือน ฟื้นฟูอาชีพ สนับสนุนอุปกรณ์
ไฟฟา้ที่เสียหาย รวมถึงมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพ่ือเกื้อหนุนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีโอกาสได้   
ฟื้นคืนวิถีชีวิต อาชีพ และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์กลับคืนมาจนสามารถยืนหยัดต่อไปได้ในระยะยาว

ซ่อม-สร้างบ้าน 144 หลัง 
ที่ได้รับความเสียหายเพ่ือ
ความเป็นอยู่ภายใต้สภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัย  
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเปราะบาง
ที่จําเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ 
ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และเด็ก รวมถึง 
ผู้ด้อยโอกาส 

 

สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟา้ 
ที่เสียหาย และมอบ 
หมอ้หงุขา้วไฟฟา้ 525 ชดุ 
เพ่ือใช้ในการดํารงชีพ 
โดยความรว่มมอืกบั 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

 

สนบัสนนุเมลด็พันธุข์า้ว 
1,760 กระสอบ ใหแ้ก่
เกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จํานวน 370 ราย เพ่ือการ
ฟื้ นฟูอาชพี โดยชมุชน
ตอ้งมกีารรวมกลุม่บรหิาร
จดัการเมลด็พันธุท์ีไ่ดร้บั 
เพ่ือตอ่ยอดใหเ้กษตรกรใน
ชมุชนไดม้เีมลด็พันธุสํ์ารอง
ไวใ้ชใ้นอนาคตตอ่ไป    

 

มอบหนังสือและ.  
อุปกรณ์การเรียนให้
โรงเรียน 312 แห่ง      
ในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทา 
ความเดือดร้อนผู้ปะสบภัยจากสถานการณ์ 
ภัยพิบัติในประเทศ 

จากเหตุการณ์พายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” เมื่อปลาย
เดือนสิงหาคม 2562 ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่า
ไหลหลาก และวาตภัยในหลายพ้ืนที่ทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็น
อยา่งมาก ธนาคารจงึไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ป้ระสบภยั
ใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด 
และศรีสะเกษ ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวต่อเนื่อง
มาถึงปี 2563 ผ่านการดําเนินงาน ดังนี้  

ปี 2562 
RELIEF บรรเทาวิกฤติเฉพาะหน้า 

โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” 

จัดเตรียมและส่งมอบถุงยังชีพ “นํ้าใจไทยพาณิชย์” ซึ่ง
บรรจุอาหารพร้อมรับประทาน เครื่องอุปโภค บริโภค 
ของใช้จําเป็น และยารักษาโรค เป็นต้น จํานวนกว่า 
5,000 ถุง ไปให้ผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงที โดย
ผนึกกําลังกับภาคีเครือข่าย อาทิ กองทัพอากาศ 
กองทัพเรือ หน่วยงานราชการ มูลนิธิ รวมถึงพนักงาน
สาขาในพ้ืนทีป่ระสบอทุกภยั เพ่ือใหส้ามารถกระจายถงุยงัชพี
ได้อย่างทั่วถึง พร้อมช่วยเหลือฟื้ นฟูทําความสะอาดถนน
และพ้ืนที่สาธารณะภายหลังนํ้าลด 
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การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
ในประเทศไทย 

ดว้ยทรพัยากรนํา้มคีวามสําคญัอยา่งยิง่ตอ่การดํารงอยูข่องทกุชวีติ ธนาคาร
จงึสง่เสรมิและสนบัสนนุการบรหิารจดัการนํา้ของประเทศมาโดยตลอด โดยมุง่หวงั
ให้ชุมชนมีแหล่งนํ้าคุณภาพสําหรับการอุปโภค การบริโภค และการเกษตร
อย่างเพียงพอ โดยปัจจุบันธนาคารมีโครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
พันธมติรใน 3 โครงการหลกั  

โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
จังหวัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาระบบน้ํา
จังหวัดเชียงราย

โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ชุมชนท่ัวประเทศ

โครงการจัดหานํ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

พ้ืนที่เป้าหมาย โรงเรียนและชุมชนที่ประสบปัญหาขาดแคลน
น�้าสะอาดทั่วประเทศ  

พันธมิตร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ  
(ตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน)
บริษัท เทลซันเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
(ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน)

การด�าเนินงาน • บริจาคถังบรรจุน�้า ติดตั้งเครื่องกรองน�้า
และสิ่งปลูกสร้างที่จ�าเป็น 

• จัดท�าระบบประปาชุมชน
• น�าระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบ

กรองน�้า และสูบน�้าเข้าสู่ระบบประปาของ
ชุมชน 

ผลการด�าเนินงาน  
ปี 2563 

• ช่วยให้นักเรียนและชุมชนมีน�้าสะอาดบริโภค
จ�านวน 6,000 คน หรอืรวมกวา่ 44,000 คน 
นับตั้งแต่เริ่มโครงการ 

• ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน�้าดื่มของ
โรงเรียน 36,000 บาท/ ปี และครัวเรือนละ 
2,880 บาท/ ปี

• ลดค่าไฟฟา้ในการสูบน�้าประปาชุมชน 
24,000 บาท/ ปี 
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โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อมีพายุลูกใหญ่พัดเข้าสู่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 
ชุมชนบ้านโนนแต้สามารถนํานํ้า 
จากแม่นํ้าชีเข้ากักเก็บในแหล่งนํ้า 
ได้อย่างทันท่วงที ไม่ประสบอุทกภัย 
และมีนํ้าใช้ทําการเกษตร 
อย่างพอเพียง

พ้ืนที่เป้าหมาย ชุมชนบ้านตาดโตน (ต้นน�้าคลองล�าปะทาว) และชุมชนบ้านโนนแต้ (ต้นน�้าแม่น�้าชี)

พันธมิตร มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระยะเวลาโครงการ 2563 จนถึงปัจจุบัน 

การด�าเนินงาน บริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ โดย

ชุมชนบ้านตาดโตน
• ก่อสร้างฝายต้นน�้าดักตะกอน และซ่อมแซมเสริมฝายน�้าล้นห้วยละกอ
• ฟื้ นฟูคลองส่งน�้าระยะทาง 1,040 เมตร 
• ขุดลอกล�าห้วยขี้เหล็ก 

ชุมชนบ้านโนนแต้ 
• วางท่อลอดและขุดคลองเชื่อมแม่น�้าชี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน�้า 
• เชื่อมโยงโครงสร้างแหล่งน�้า เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน�้าที่ป้องกันปัญหาน�้าท่วม

และน�้าแล้งอย่างยั่งยืน 
• จัดการน�้าเพ่ือการเกษตร อุปโภค และบริโภคให้เพียงพอ 
• สร้างฝายอนุรักษ์หรือฝายชะลอน�้า 
• จดัตัง้ “พิพิธภณัฑธ์รรมชาตจิดัการน�า้ชมุชน ตามแนวพระราชด�าร ิบา้นโนนแต”้ 

เพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการน�้า

ผลการด�าเนินงานปี 2563 ชุมชนบ้านตาดโตน
ปริมาณน�้าเพ่ิมมากขึ้น 56,600 ลูกบาศก์เมตร 
มีผู้รับประโยชน์ 172 ครัวเรือน และ
พ้ืนที่การเกษตรได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้น 2,520 ไร่

ชุมชนบ้านโนนแต้ 
• มีน�้าสะอาคบริโภค 6,000 ลิตร/ วัน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย  

1.35 ล้านบาท/ ปี และมีผู้ได้รับประโยชน์ 1,200 คน
• สามารถบริหารน�้าในพ้ืนที่ได้ถึง 150,000 ลูกบาศก์เมตร และสร้างประโยชน ์

ให้พ้ืนที่เกษตร 1,200 ไร่
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โครงการพัฒนาระบบนํ้าจังหวัดเชียงราย  

หมายเหตุ: เป็นความคิดริเริ่มที่ต่อยอดจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ สามารถศึกษาเรื่องราวความสําเร็จของ 
 โครงการปลูกป่าฯ ได้ที่ “ปลูกป่าเพ่ือแก้จน ปลูกคนเพ่ือปลูกป่า” 

พ้ืนที่เป้าหมาย ต�ำบลเทอดไทย อ�ำเภอแม่ฟำ้หลวง 

พันธมิตร มูลนิธิแม่ฟำ้หลวง ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (2561–2563)

การด�าเนินงาน • กำรสร้ำงฝำยเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร
• กำรสร้ำงฝำยอนุรักษ์หรือฝำยชะลอน�้ำ 

ผลการด�าเนินงาน ปี 2563 

ฝำยเกษตร  64 ตัว  และ
ฝำยชะลอน�้ำ 3,500 ฝำย

เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม 4,671 ไร่
ชุมชน 408 ครัวเรือน 2,032 คน 
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กิจกรรม ‘SCB ชวนน้องออม พร้อมรักษ์โลก’ 

ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใน 4 โรงเรียนเป้าหมาย 
ได้แก่ โรงเรียนวัดบางนํ้าผึ้งนอก โรงเรียนวัด
บางนํ้าผึ้งใน โรงเรียนวัดบางกอบัว และโรงเรียน
สําราญวิทยา  

• ตระหนักถึงปัญหาขยะ  
• มีจิตสํานึกในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
• มีความรู้ด้านการใช้เงินและการลงบัญชีรายรับ-
รายจ่ายผ่านการเล่นเกม 

กิจกรรม ‘SCB ชวนกัน ปั่ น ไป ปลูก’ 
 

พนักงานจิตอาสาของธนาคารกว่า 50 คน ร่วมปั่ น
จักรยาน ซึ่งเป็นการเดินทางที่ช่วยลดมลภาวะ เพ่ือ
นําตน้กลา้กวา่ 200 ตน้ ไปปลกูในบรเิวณแปลงปลกู
ภายใต้การดูแลของธนาคารและชุมชนบางกอบัว 
โดยความร่วมมือกับชุมชนและผู้แทนคณะทํางาน
พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ ‘เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่
คุ้งบางกะเจ้า’ 

 

กิจกรรม ‘ปั่ น ปลูก สุข’  
 

เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร โดยเชิญชวน
ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ที่ใช้แล้วร่วมกิจกรรม 

• ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวราชพัสดุที่ธนาคารดูแล
ในโครงการ Our Khung BangKachao  

• มอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา
ให้กับโรงเรียนวัดบางกอบัว 

• ทําผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ เพ่ือร่วมอนุรักษ์
วฒันธรรมท้องถิ่นของคุ้งบางกะเจ้า  

 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา   
ธนาคารตระหนกัในคณุคา่ของการดํารงชวีติอยา่งมคีวามสขุ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ จึงริเริ่มและสนับสนุน 
การดําเนนิงานดา้นการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มมาอยา่งตอ่เนือ่ง 
ควบคูไ่ปกบัการสรา้งเสรมิจติสํานกึรบัผดิชอบและจติสาธารณะ 
ผา่นโครงการ “SCB ชวนกนัทําด”ี และกจิกรรมอาสาตา่ง ๆ 
เพ่ือให้พนักงานจิตอาสาของธนาคารและประชาชนทั่วไป
ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและส่งต่อคุณค่าของ
ทรพัยากรธรรมชาตสิูค่นรุน่ตอ่ไป 

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของธนาคาร 

โครงการ Our Khung BangKachao 

ธนาคารตระหนกัถงึความสําคญัของการพัฒนาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื จงึไดร้ว่มดําเนนิโครงการ Our 
Khung BangKacho ซึง่มรีะยะเวลาดําเนนิโครงการ 5 ป ี
(2561-2565) ในรปูแบบประสานความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั 
ภาคเอกชน (34 องคก์ร) และชมุชนในคุง้บางกะเจา้ จงัหวดั
สมทุรปราการ เพ่ืออนรุกัษแ์ละพัฒนาคุง้บางกะเจา้ ซึง่ไดร้บั
การขนานนามจากนติยสาร Times Asia วา่เปน็ ‘ปอดกลาง
เมอืงทีด่ทีีส่ดุในเอเชยี (Best Urban Oasis)’ โดยนอ้มนํา
ศาสตร์พระราชา ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ และปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาเปน็แนวทางการดําเนนิงาน เพ่ือให้
เปน็ตน้แบบการจดัการพ้ืนทีส่เีขยีวในเขตเมอืงอยา่งยัง่ยนื  

สําหรบัป ี2563 ซึง่เปน็ปทีี ่3 ของการเปน็สว่นหนึง่ในการ
ไปสู่เป้าหมายของการสร้างความเจริญเติบโตที่เป็นมิตร
กบัสิง่แวดลอ้ม (Green Growth) ธนาคารไดจ้ดักจิกรรม 
‘SCB ชวนกนัทําด’ี ภายใตภ้ารกจิของคณะทํางานพัฒนา
เยาวชนและการจัดการขยะเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สี เขียว
ในโครงการ Our Khung BangKacho โดยสรปุได ้ดงันี ้



SCB...WAYS TO 
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TOGETHER

การยกระดับ 
ศักยภาพบุคลากร

การส่งเสริมความ 
เป็นอยู่ที่ดีของสังคม

รายงานความยั่งยืน 
ประจําปี 2563

เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภาพรวม 
ผลการดําเนินงาน

FACTBOOK

รากฐานความยั่งยืน 
ที่แข็งแกร่ง

การเงิน 
ทีย่ั่งยืน 

สังคม 
แห่งคุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน
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24 ปีแห่งความมุ่งมั่น 
นับตั้งแต่ปี 2539 
ธนาคารส่งมอบโลหิต 
จากจิตอาสาของทุกภาคส่วน 
มากกว่า 560,000,000 ซีซี 
หรือคิดเป็น 3.8 ล้านชีวิต 
ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ในปี 2563 ธนาคารได้ส่งมอบยอดบริจาคโลหิต 
เป็นจํานวน 54.6 ล้านซีซี  
ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า 409,000 คน  
โดยมีบุคคลทั่วไปร่วมเป็น 
ผู้บริจาคโลหิตรวม 136,490 คน 

 
โครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” 

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเป็นกําลังสําคัญของสภากาชาด 
ไทย ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องเป็น 
ปีที่ 24 โดยในปี 2563 ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  ‘Plus 1 
เพ่ิมจํานวนครั้ง เพ่ิมโลหิต เพ่ิมชีวิต’ เพ่ือรณรงค์ให้
พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสําคัญ
ของการบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ โดยเพ่ิม
จํานวนการบริจาคอีกคนละ 1 ครั้งต่อปี ด้วยโลหิตที่ได้รับ
จากผู้บริจาค 1 ครั้ง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า 
3 ชีวิต ทั้งนี้ เพ่ือให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอในการรักษา
พยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ

โครงการจิตอาสาช่วยบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน 
ของมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 

พนักงานจิตอาสา SCB ชวนกันทําดีกว่า 100 คน ร่วม
บรรจุถุงยังชีพพระราชทานกับมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทย ตลอดทั้งปี เพ่ือนําไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  

จํานวน 20,000 ถุง 




