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บคุลากร ถอืเป็นสนิทรพัย์ทีส่�าคญัย่ิงขององค์กร เพราะความ

ส�าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร การท่ีจะท�าให้

องค์กรมก้ีาวหน้า ประสบความส�าเรจ็ บคุลากรเป็นก�าลงัส�าคญัทีส่ดุ 

การพัฒนาบุคลากร จึงถือว่าเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าและย่ังยืนที่สุด

เมือ่เปรียบเทยีบกบัการลงทนุประเภทอืน่ๆ องค์กรใดหากมทีรพัยากร

บุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม จริยธรรม ย่อมสามารถสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขนั น�าพาองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ตามวิสยั

ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างยั่งยืน องค์กร

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในยุคปัจจุบัน จึงให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง

ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

บคุลากรเช่นเดยีวกนั ด้วยการเน้นการฝึกอบรมทัง้ในรปูแบบระยะสัน้

และระยะยาว เพื่อให้ได้ความรู้เชิงลึก สามารถน�าไปปรับใช้ในการ

ท�างานได้อย่างเต็มท่ี สายออกบัตรธนาคาร (สอบ.) ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) เป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการทางด้านการศึกษาและ

ฝึกอบรม จากสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) หรอื ส.ส.ท. มา

ยาวนานต่อเนือ่งกว่า 4 ปี และใช้บรกิารมาหลากหลายโครงการ อาทิ 

โครงการ “การพัฒนาทักษะบริหารจัดการ” โครงการ “เตรียมความ

คุณชาญชัย บุรถาวร

สัมภาษณ์พิเศษ 

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล 

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

พร้อมสูก่ารเป็นหวัหน้าทีด่”ี เป็นต้น

นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ TPA News ได้สัมภาษณ์คุณชาญ

ชัย บุรถาวร ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล สาย

ออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมือ่พดูถงึ สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 

หรือ ส.ส.ท. นึกถึงอะไร

ผมนกึถงึเทคโนโลยใีนงานผลติ ระบบวศิวกรรมต่างๆ ทีไ่ด้รบั

การถ่ายทอดมาจากประเทศญี่ปุ่น แต่ต้องยอมรับว่าก่อนมาปฏิบัติ

งานที่สายออกบัตรธนาคารไม่ค่อยรู้จัก ส.ส.ท. หลังจากมาท�างานที่ 

สอบ. ผมได้เข้ามาร่วมงานในโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการบริหาร

จัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการเป็นผู้บริหาร 

ชั้นต้นและได้มีข้อเสนอ โดยให้ปรับเนื้อหาเพิ่มเติมเก่ียวกับ Com-

munication และ Motivation ซึง่ ส.ส.ท. กส็ามารถปรบัหลกัสตูรและ

ด�าเนินการได้ตามความต้องการและผลการประเมินความพึงพอใจ

จากพนกังานทีเ่ข้ารบัการอบรมอยูใ่นระดบัสงู ท�าให้ผมสนใจและรูจั้ก 

ส.ส.ท. มากขึ้น 

สายออกบัตรธนาคาร ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

อะไรบ้าง

สายออกบตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย มหีน้าทีห่ลกั

ด้านการพิมพ์และออกใช้ธนบัตร  ได้จัดโครงสร้างขององค์กร แบ่ง

เป็น 5 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน มีหน้าที่ก�าหนดทิศทาง

และวางแผนเกี่ยวกับธนบัตร โรงพิมพ์ธนบัตร มีหน้าที่ผลิตธนบัตร 

ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร มีหน้าที่ดูแลกระจายธนบัตรไปยังพื้นที่

ต่างๆ และเกบ็ธนบตัรเก่ากลบัมาเพือ่ท�าลาย ซึง่ปัจจบุนัมศีนูย์จัดการ

ธนบัตร 10 แห่ง แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 1 แห่ง และภูมิภาค 9 แห่ง คือ 

ระยอง เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา 

สุราษฎร์ธานี พังงาและสงขลา ฝ่ายการบัญชีและพัสดุ มีหน้าที่

สนับสนุนด้านการจัดซื้อ บัญชีและฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล 
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ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล 

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
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มีหน้าที่ดูแลด้านทรัพยากรบุคคล

รู้จักและมาใช้บริการที่ ส.ส.ท. ได้อย่างไร

สอบ. ธปท. ได้จัดท�าโครงการพัฒนาบุคลากรและได้เปิดให้

หน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมและสัมมนาเข้ามาน�าเสนอโครงการ

ตามหัวข้อที่ก�าหนด ซึ่ง ส.ส.ท. ก็ได้ผ่านการคัดเลือกและเข้ามาจัด

โครงการอบรมให้กับ สอบ. ธปท.  ตั้งแต่นั้นก็ได้รู้จัก ส.ส.ท. และใช้

บริการ ส.ส.ท. มาตลอด

เหตผุลในการส่งพนกังานและเลือก ส.ส.ท. เข้า

มาทำาการฝึกอบรม 

สอบ. ธปท. วางแนวทางในการพัฒนาเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ 

ส่วนที ่1 เป็นการปิด Gap ทีจ่ะต้องปฏบิตัใินปัจจบุนัและส่วนที ่2 เป็น

เรื่องของความรู้ ความสามารถที่จ�าเป็นต้องใช้ในอนาคต ซึ่งผู้บังคับ

บญัชาโดยตรงเป็นผูด้แูลพฒันา ซึง่ในแง่เน้ืองานหลักของ สอบ. เป็น

งานด้านการผลิตจะต้องเพิ่มทักษะด้านการผลิต จึงได้ใช้บริการของ 

ส.ส.ท. เปิดอบรมหลักสูตรด้าน Production ต่างๆ อยู่แล้ว 

โดยหลกัสตูรที ่สอบ. ธปท. ส่งพนกังานมาเข้ารบัการฝึกอบรม 

จะเป็นหลกัสตูรทางด้าน Productivity, Tool ใหม่ๆ ทางด้านวศิวกรรม, 

TPM, 6 Sigma เป็นต้น

ส�าหรับหลักสูตรท่ีก�าหนดให้ ส.ส.ท. ด�าเนินการอยู่รูปแบบ 

In-House Training จะเป็นหลกัสตูร พฒันาทกัษะด้าน Management

และเน่ืองจากที่นี่เป็นสายการผลิต (เชิงวิศวกรรม) และ 

ส.ส.ท. ก็เป็นเชิงวิศวกรรมเช่นเดียวกัน ดังนั้น เหมือนพูดภาษา

เดียวกัน การออกแบบหลักสูตรและวิทยากรก็จะสามารถท�าได้ตรง

ตามความต้องการของ สอบ. ธปท. โดยมีค่าใช้จ่ายท่ีสามารถยอมรบัได้

จงึมคีวามคุม้ค่าในการเลือก ส.ส.ท. เป็นผู้ด�าเนินการจดัอบรมสมัมนา

ให้

ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรมของ ส.ส.ท. มีจุด

เด่นและแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร

จุดเด่นของฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม ส.ส.ท. คือ หลักสูตร

ทางด้าน Productivity ด้าน Management ในการพัฒนาพนักงาน 

โดยเฉพาะสายงานด้านการผลิตและมคีวามแตกต่างจากท่ีอืน่ในด้าน

ราคาและการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับพนักงานกลุ่ม 

เป้าหมายของลูกค้าได้

การวัดและประเมินผลบุคลากร 

   หลังการฝึกอบรม

ตามระบบการพัฒนาพนักงานของ สอบ.นั้น ภายหลังจาก 

ส่งพนักงานเข้าอบรมแล้ว จะมีกระบวนการติดตามและประเมินผล 

โดยตรวจสอบไปทีห่วัหน้างาน ส�าหรบัหลกัสตูรของ ส.ส.ท. กเ็ป็นเช่น

เดียวกัน ซึ่ง Feedback ที่ได้รับมา คือ เมื่อรับการอบรมแล้วท�าให้

การท�างานเป็น Teamwork มากขึ้นและมีการน�าไปใช้ในการ

พัฒนาการท�างาน และส่งผลให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น อาทิ หลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิต พนักงานก็สามารถน�ามา

แนวคิด PDCA มาประยุกต์ใช้ในการท�างานได้ในระดับหนึ่ง เหมือน

พูดภาษาเดียวกัน คือ เชิงวิศวกรรมเหมือนกัน      

สินค้าและการบริการที่ ส.ส.ท. ส่งมอบให้กับ สอบ.ธปท. อยู่

ในระดับที่น่าพอใจและ สอบ.ก็มีความเชื่อมั่นใน Brand ของ ส.ส.ท. 

ซึง่เป็นองค์กรทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุความรูแ้ละเทคโนโลยจีากประเทศ

ญี่ป่น 

ในโอกาสที่ ส.ส.ท. จะครบรอบ 40 ปีในปี 

2556 อยากเห็นและอยากให้มีการเปลี่ยนแปลง

อะไรบ้างใน ส.ส.ท.

➠ อยากให้หลักสูตรมาตรฐานของ ส.ส.ท. มีความยืดหยุ่น 

โดยการน�า Requirement ของลูกค้ามาผนวกกับหลักสูตรมาตรฐาน

ที่มีอยู่และออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  

➠ อยากให้ ส.ส.ท. จัดงานแนะน�ากิจกรรมของ ส.ส.ท. เมื่อ

มี Tools ใหม่ๆ เข้ามาเป็นลักษณะ Learning School  เพื่อเป็นการ

แนะน�าและเผยแพร่องค์ความรู้ให้ลูกค้าได้รับทราบ ขณะเดียวกัน 

ส.ส.ท. ก็สามารถประเมินความต้องการของลูกค้าเบื้องต้นได้ จาก

จ�านวนผู้เข้าร่วมชมงาน

ก่อนจบการสนทนา คณุชาญชัย บรุถาวร ผู้อ�านวยการ ฝ่าย

บริหารและพัฒนาบุคคล สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ได้กล่าวถึง  ส.ส.ท. ในโอกาส 40 ปี ที่ก�าลังจะมาถึง 

ว่า ส.ส.ท. เจริญเติบโตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้

เป็นทีพ่ึง่ในด้านวชิาการขององค์กรขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาด

ใหญ่ รวมทั้งขยายองค์ความรู้ไปสู่ต่างจังหวัดให้มากขึ้น เพื่อจะได้

เป็นองค์กรท่ีมีส่วนรวมในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ

เติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง  


