เอกสารแนบ 2
ปรับปรุงเมื่อ 6 กันยายน 2559 เวลา 18.30 น.

ตัวชี้วัดร่วมระดับภาค
การพัฒนาเพื่อให้ธนาคารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning)
ของธนาคารออมสิน
ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ตามแผนที่
ยุทธศาสตร์
วิธีประเมิน

การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) ของธนาคารออมสิน
ด้านการเรียนรู้และเติบโต
L5) ส่งเสริม KM และนวัตกรรมในองค์กร
การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning พนักงานร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมดในภาค
เข้าเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Learning ) คนละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และสอบ
ผ่านเกณฑ์ที่ทางธนาคารกาหนด
คะแนนประเมินระดับ 5 : ร้อยละ 100.00
คะแนนประเมินระดับ 4 : ร้อยละ 87.50
คะแนนประเมินระดับ 3 : ร้อยละ 75.00
คะแนนประเมินระดับ 2 : ร้อยละ 62.50
คะแนนประเมินระดับ 1 : น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.00

หน่วยวัด
เรื่อง / เล่ม / หลักสูตร
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/ รายเดือน
รายงาน

ชื่อหลักสูตรสาหรับการฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ( e-Learning )
ที่
รหัส-ชื่อหลักสูตร
สายงานกิจการสาขา
1 KPI5901 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับกฎหมายฟอกเงินและ
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย
2 KPI5902 วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน
และการก่อการร้าย
3 KPI5903 การพัฒนาผู้ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานสากล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย (มุ่งเน้น
กรณีศึกษา)
4 KPI5904 การบันทึกข้อมูลลงระบบงาน Credit Scoring
5 KPI5905 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลลูกค้า
รวม

จานวนชั่วโมง

เกณฑ์ผ่าน

1.30

90

1.30

90

1.00

เรียนครบ 20
กรณีศึกษา

1.00
1.00
6

80
80

กาหนดระยะเวลา

ภายใน
31 ตุลาคม 2559

ภายใน
30 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
1. กรุณาอ่าน “คาแนะนาสาหรับผู้เรียนในการเข้าใช้ระบบงาน e-Learning อย่างมีประสิทธิภาพ” ในเว็บไซต์ e-Learning
2. แนะนาให้เข้าระบบผ่านเบราเซอร์ Google Chrome เพื่อลดปัญหาการบันทึกค่าคะแนนเข้าเซิร์ฟเวอร์
3. เลือกเรียนในหลักสูตรตามรหัสใหม่ในตารางด้านบน
4. รหัสหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจาก เพื่อต้องการให้การบริหารจัดการระบบประมวลผลการอบรม
มีความสะดวก และผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการอบรมได้ดว้ ยตนเอง

การกาหนดค่าเกณฑ์การประเมิน
สาหรับตัวชี้วัด...การพัฒนาให้ธนาคารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัด (KPIs)

น้าหนัก

หน่วยวัด

เป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน
1

2

3

4

5

การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning
พนักงานร้อยละ 100 ของพนักงาน
ทั้งหมดในภาค (ไม่รวมลูกจ้างในสังกัด)
เข้าเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) คนละ
ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และสอบผ่าน
เกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
เกณฑ์การวัดระดับรองผู้อานวยการภาค/ผู้อานวยการเขต/เทียบเท่า, ผู้จัดการสาขา/เทียบเท่า, ผู้ช่วยผู้อานวยการภาค/ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต/ผู้ช่วยผู้จัดการ
สาขา/เทียบเท่า
- ร้อยละของพนักงานทั้งหมดในสังกัด
เข้าเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้
ตามข้อตกลง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) คนละ
ของแต่ละ
ร้อยละ
100.00% ≤ 50.00% 62.50% 75.00% 87.50% 100.00%
ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และสอบผ่าน
หน่วยงาน
เกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
ตามข้อตกลง
- จานวนชั่วโมงการเรียนรู้ผ่านระบบ
ของแต่ละ
ชั่วโมง
≥ 6 ชั่วโมง ≤ 3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง ≥ 6 ชั่วโมง
e-Learning
หน่วยงาน
เกณฑ์การวัดระดับพนักงานงานปฏิบัติการ
ตามข้อตกลง
- จานวนชั่วโมงการเรียนรู้ผ่านระบบ
ของแต่ละ
ชั่วโมง
≥ 6 ชั่วโมง ≤ 3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง ≥ 6 ชั่วโมง
e-Learning
หน่วยงาน

เอกสารแนบ
คาแนะนาสาหรับผู้เรียนในการเข้าใช้ระบบงาน e-Learning อย่างมีประสิทธิภาพ
(วันที่ 7 กันยายน 2559)

1. แนะนาให้เข้าระบบผ่านเบราเซอร์ Google Chrome เพื่อลดปัญหาการบันทึกค่าคะแนนเข้าเซิร์ฟเวอร์
(สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและวิธีการติดตั้งได้จากลิงค์ http://lms.gsb.or.th/web/index.php/q-a
2. ผลการเรียน e-learning ในปีก่อน จะไม่นามานับรวมกับจานวนชั่วโมงการเรียนในปี 2559
3. หากมีหลักสูตรที่เคยเรียนในปีก่อน ขอให้เรียนซ้าเพื่อทบทวนความรู้อีกครั้งตามที่กาหนด
4. เมื่อทาแบบทดสอบและได้คะแนนแล้ว ขอให้ Print Screen ภาพสรุปผลคะแนนเก็บไว้ทุกครั้ง เพื่อเป็น
หลักฐานสาหรับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล กรณีเรียนจบแล้ว แต่บทเรียนไม่บันทึกผลคะแนน
(โดยวิธีการคือ ในหน้าจอที่มีผลคะแนนการสอบ Final test ของหลักสูตร ให้กดปุ่ม Print Screen ที่อยู่
ด้านบนของคีย์บอร์ด นาเคอร์เซอร์มาวางในไฟล์ MS Word แล้วกด ctrl + V เพื่อวางภาพผลคะแนน)
5. การส่งหลักฐานตามข้อ 4 ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “ขอปรับปรุงผลคะแนนในระบบ GSB e-Learning”
ในเว็บไซต์ e-Learning โดยหัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรอง ส่งมาที่ e-Mail : elearning@gsb.or.th
6. การรายงานผลการเรียน e-Learning จะประมวลผลข้อมูลในวันสิ้นเดือนและจัดส่งรายงานทางอีเมล
ในรูปแบบไฟล์ Excel ให้กับหน่วยธุรการ ธนาคารออมสินภาค ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป
7. การแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานระบบ e-Learning ทุกกรณี ให้แจ้งมาที่
e-Mail : elearning@gsb.or.th เท่านั้น ทั้งนี้ e-Learning Team
ได้จัดทา “คลินิคออนไลน์แนะนาการแก้ปัญหาการเรียน e-Learning”
โดยรวบรวมประเด็นปัญหา คาแนะนา บริการให้คาปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
8. ธนาคารถือว่าการปลอมแปลงเอกสารมีโทษทางวินัย

แบบฟอร์มขอปรับปรุงผลคะแนนในระบบ GSB e-Learning

*** ภาพแสดงผลคะแนนทีต่ ้องการให้ปรับปรุงในระบบ ***
โดยวิธีการคือ ในหน้าจอที่มีผลคะแนนการสอบ Final test ของหลักสูตร
ให้กดปุ่ม Print Screen ที่คีย์บอร์ดด้านบน นาเคอร์เซอร์มาวางที่นี่
แล้วกด ctrl + V เพื่อวางภาพผลคะแนน

ชื่อ............................................... สกุล............................................... รหัสพนักงาน................................ สังกัด..............................
เบอร์โทรศัพท์........................................... e-Mail…............................................... แจ้งปัญหาเรื่อง.................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ผู้ขอ .............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง .......................................................
ผู้รับรอง...........................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง .................................................
วันที่........................................................

หมายเหตุ : ในส่วนของหัวหน้าหน่วยงาน ให้ผู้บังคับบัญชาในลาดับชัน้ ถัดไปของพนักงานเป็นผู้ลงนาม

ตารางการเข้าใช้งานระบบ GSB e-Learning สาหรับสายงานกิจการสาขา
เนื่องจากจะมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสังกัดสายงานกิจการสาขา จานวนประมาณ 16,314 คน
เข้าระบบพร้อมกันเป็นจานวนมาก อาจส่งผลต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทาให้ไม่สามารถรองรับได้
ดังนั้น เพื่อให้ การเข้าอบรมผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกัน
ปัญหาระบบล่ม จึงขอจัดตารางการเข้าใช้งานระบบฯ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. เฉพาะหลักสูตร KPI5901 , KPI5902 , KPI5903
หน่วยงาน

จานวนคน

วันที่

ภาค 1-3

12-20 กันยายน 2559

ภาค 4-6

2,895
2,575

21 -29 กันยายน 2559

ภาค 7-9

2,510

30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559

ภาค 10-12

2,820

8-15 ตุลาคม 2559

ภาค 13-15

3,135

16-23 ตุลาคม 2559

ภาค 16-18

2,355

24-31 ตุลาคม 2559

2. เฉพาะหลักสูตร KPI5904 , KPI5905
หน่วยงาน

จานวนคน

วันที่

ภาค 1-3

1-10 พฤศจิกายน 2559

ภาค 4-6

2,895
2,575

11-20 พฤศจิกายน 2559

ภาค 7-9

2,510

21-30 พฤศจิกายน 2559

ภาค 10-12

2,820

1-10 ธันวาคม 2559

ภาค 13-15

3,135

11-20 ธันวาคม 2559

ภาค 16-18

2,355

21-30 ธันวาคม 2559

