
What are we facing?
• การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจการเงินและเทคโนโลยี
• FinTech, Start-ups & Non-bank players
• ความรวดเร็วและคล่องตัวของผู้เล่นในธุรกิจ

Where are we?
• องค์กรขนาดใหญ่และมีพนักงานจํานวนมาก
• การยึดมันในกรอบและระเบียบ
• การปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
• การลดและจัดการความเสียง

What we need to be?
• การผสานระหว่างความน่าเชือถือและมอบทางเลือกใหม่ ๆ
• การเข้าถึงองค์ความรู้ของพนักงานในพนืที
• การคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

i1: Initiative

TISCO HR ได้คิดค้น Model การสร้าง Growth mindset ขึน เพอืปรับเปลียนคนในองค์กรในทุกระดับชัน  ไม่จํากัด
การพัฒนาศักยภาพในการผลักดันองค์กรเฉพาะในบางกลุ่ม เช่น Talent และ Leader เราจึงต้องสร้างพืนที และ 

ให้โอกาสกับพนักงานระดับทัวไป ให้ได้คิด ได้เสนอไอเดีย และได้ทํา เช่นเดียวกับทีเราให้โอกาส Talent ของเรา



i2: Involvement

Change Agent Open Corner Idea Mentor IT Clinic
Mini 

Hackathon

ทุกแผนกในทกุ
บริษัทในกลุ่ม

พนักงานทุกคน หัวหน้างานและผู้บริหาร
ระดับกลาง

แผนก IT และ
ส่วนสนับสนนุกลาง

แผนก IT และ
ส่วนสนับสนนุกลาง
ผู้บริหารระดับสูง

Involved Parties

สร้าง Change Agent ใน
ทุกแผนก

พนักงานระดับทัวไป  ได้
เขา้ร่วมแลกเปลียนในวง 
open corner ของทีม
ตนเอง และคิดไอเดียเพือ

เสนอ

หัวหน้าทีมคัดกรองไอเดีย
และทําให้ครบถ้วน

หัวหน้าแผนกคัดเลือกและ
ทําให้สมบูรณ์

Team corporate  
support ชว่ยกันอ่านและ

ให้ความเห็นเพือ
ประกอบการคัดเลือก

คณะกรรมการ ตัดสนิไอเดีย
ทีจะได้เขา้ mini-hackathon
และมทีีมสนับสนุนเพือช่วย

ดําเนินการ

O = Opportunity   E = Environment

โอกาสแบ่งปน

โอกาสลงมือทํา

Change
Agent

Team
Member

Growth OASIS = SKA x OE
SKA = Skill, Knowledge, Attributes



Open Corner 115 แห่ง
มีผูเ้ข้าร่วม 4,431 คน

มีการจัด Community of Practice Sharing 
ในกลุ่มระดับผู้บริหารระดับกลาง

จํานวน 121 คน ใน 14 กลุ่ม 
และ กลุ่ม COP CFP License Tutoring 

จํานวน 14 รอบ มีสมาชิก 35 คน

มีการจัด TISTalk ต่อเนอืง
จํานวน 16 ครัง โดยมีผูข้ึนเวทีแล้ว 34 คน
 และมีผูร้ับชม ทังในห้องสง่และ On-line 
จํานวน 8,459 View

พนกังานกวา่ 82 % สง่ไอเดียเข้าร่วมโครงการ

ลงมือดําเนนิการ 7 โครงการไอเดียในระดับ 
Micro-initiative จากพนกังาน ทีจะลดเวลา
และค่าใช้จ่ายได้ จากทังหมดจํานวน 13 
โครงการ 

มีพนกังานเข้าร่วม
Final Pitch  จํานวน 60 คน 
จาก 41 หนว่ยงาน  
ทัวประเทศ

ไอเดียจาก 48 ทีม เข้ารับคําแนะนาํ
ในการทํา Project

             พนักงานได้เรียนรู้และมีพืนทีแบ่งปน
             อย่างต่อเนืองi3: Implementation

มี On-Line sharing platform
ซึงมีเนอืหา 122 เรือง จาก Guru และผูเ้ขียน 

จํานวน 50 คน และผูเ้ข้าใช้ 1,878 คน
รวมเปน 12,730 Viewและมีบทความทีมี View 

สงูสดุที 430 view 



i4: Integration 5ls         Silver Gold Diamond

Team HR

ผู้เชียวชาญ
13.43%
เทคโนโลยี
6.81%

พนักงานขาย
45.48%

ปฏิบัติการ
34.28%

ประชุม

กล้าพดูมากขึน
ฟงมากขึน
คิดในมุมมองลกูค้า

ทํางาน

สนใจสิงรอบตัว
ถามและเรียนรู้จากคนอืน
หาไอเดียมาปรับใช้

อบรม

เรียนแล้วเอาไปใช้ได้อยา่งไร
กล้าแบ่งปน
ต่อยอดจากสิงทีเกิดขึนในห้องเรียน



i5: Impact

“ความกลา้”
83%

ทรรศนคติด้านการเปลียนแปลงของพนักงานดีขนึ
ดรรชนีการเปดรับไอเดียใหม่ของพนักงาน อยู่ที 81.1%
ดรรชนีการทดลองปรับใช้สิงใหม่ ๆ อยู่ที 82.5%
พนักงาน 83% ส่งไอเดียเข้าร่วมโครงการ

5ls         Silver Gold       Diamond

พนักงาน

องค์กร

ROI = ∞
องค์กรได้ไอเดีย / นวตกรรมใหม่ จากพนักงาน เปน Micro Project 
ดําเนินการได้ทันที 7 Projects
ลดค่าใช้จ่าย 600,000 บาทต่อป โดยไม่ต้องลงทุน 

ลูกค้า
Customer 

Priority

ได้รับคําแนะนําและบริการทางการเงินทีมีคุณภาพสูงขึน จากการทีบริษัทสามารถ
เข้าถึง จัดการ และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของพนักงานหน้างานได้มากขึน
ปรับปรุงกระบวนการ ตามสิงทีพนักงานในพืนทีเสนอเพือพยายามแก้ปญหาของลูกค้าเปนสําคัญ


