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 What I Learn From Singapore  
 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม – 2 เมษายน 
2561 ข้าพเจ้าได้รับโอกาสให้เข้าร่วมศึกษา 
ดู งาน ณ ประเทศสาธารณรั ฐสิ งคโปร์  
ในหลักสูตรการเสริมสร้ างคุณลักษณะ 
ส่ วนบุ คคลและทั กษะการท างานส าหรั บ 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Capability 
Development Program) โดยในการศึกษา
ดูงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือ “สิงคโปร์” ได้มี
การวางนโยบายในการพัฒนาประเทศให้เป็น 
“Smart Nation” ซึ่ งลักษณะส าคัญของ 
Smart Nation คือ การท าให้ประเทศสิงคโปร์
ก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลก เป็นประเทศ
ที่น่าอยู่อาศัยประเทศหนึ่งของโลก ด้วยการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้เชื่อมโยง
และขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งในภาคธุรกิจหรือ
เอกชน ภาครัฐบาล และภาคประชาชน  
เ พ่ือสร้ างคุณภาพชีวิตที่ ดีแก่ประชาชน  
สร้างสังคมและชุมชนให้น่าอยู่และปลอดภัย 

และที่ส าคัญคือสร้างโอกาสทางธุรกิจและ
ส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้
ประเทศ โดยปัจจัยส าคัญประการหนึ่ ง 
เพ่ือสามารถพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย
ของการเป็น Smart Nation ของประเทศ
สิงคโปร์ คือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ของประชาชน ให้ เป็น Smart Citizens  
โดยการพัฒนาและยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชากรโดยเฉพาะ อย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน
และนักศึกษา ซึ่งแนวคิดที่โดดเด่นในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศสิงคโปร์
คือ การส่งเสริมให้ประชาชนสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตามสโลแกนที่ว่า “Shape your 
own future : Make informed Choices in 
career development and lifelong 
learning through the use of career 
related tools and information” โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ประชาชนแต่ละคนมีโอกาส
พัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มความสามารถ ซึ่งจาก
การศึกษาเพ่ิมเติมท าให้ทราบว่าในปี 2560 
ชาวสิ งคโปร์ทุกคนตั้ งแต่ ระดับมัธยมศึกษา 



จะมีข้อมูลการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นของ
ตั ว เ อ ง  เ พ่ื อก า รป ร ะ เ มิ น คุณลั กษณะ 
ส่ วนบุคคล และช่ วยแนะน า  วางแผน
การศึกษา การประกอบอาชีพ รวมทั้งการ
อบรมต่าง ๆ เพ่ือฝึกทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และในการเสริมสร้างการเรียนรู้
ให้แก่ประชากรของประเทศสิงคโปร์ ได้มีการ
สร้างแหล่ง ข้อมูลออนไลน์ที่ครบวงจรขึ้นมา
ในชื่ อว่ า  MYSKILLFUTURE เ พ่ื อช่ วย ให้
ประชากรของประเทศสิงคโปร์สามารถท า
แผนภูมิอาชีพและเส้นทางการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของตนเองได้ผ่านการเข้าถึงข้อมูลทาง
อาชีพโดยการค้นหาโปรแกรมการฝึกอบรม
เพ่ือสร้างและฝึกฝนทักษะให้ดีขึ้น นอกจากนี้
ยังจะรวบรวมแหล่งข้อมูลของงานต่าง ๆ ไว้ด้วย  
โดยใน www.myskillsfuture.sg จะน าเสนอ
ฐานข้อมูลแบบครบวงจรส าหรับผู้ ใช้ เพ่ือ
เข้าถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา
และการฝึกอบรมทักษะ ซึ่ งรูปแบบของ 
MYSKILLFUTURE จะประกอบไปด้วย 5 
ส่วน ดังนี้  
 1. SELF-ASSESSMENT TOOL 
เป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการค้นหาตัวตนของ
ตนเองด้วยการประเมินตนเองเพ่ือค้นหาสิ่งที่
ตนเองสนใจและสิ่งที่เป็นจุดแข็งของตนเอง 
โดยใน SELF-ASSESSMENT TOOL มีการ
ประเมินออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) CAREER 
INTERESTS เป็นการประเมินตนเองเพ่ือ

ค้นหาระดับความสนใจของตนเองในอาชีพ
การงานต่าง ๆ (2) SKILLS CONFIDENCE 
เป็นการประเมินตนเองเพ่ือค้นหาระดับความ
เชื่อมั่นของตนในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
และ (3) WORK VALUES เป็นการประเมิน
ตนเองเพ่ือค้นหาคุณค่าของงานที่ส าคัญกับ
ตนเอง  
 2. INDUSTRY INSIGHT เ ป็ นการ
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลปัจจุบัน
ของตลาดธุรกิจต่าง ๆ และตลาดแรงงาน 
และรวบรวมข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ พร้อมทั้งช่วยส ารวจโอกาส
ทางอาชีพที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ เรียนรู้
อาชีพที่หลากหลายเพ่ือเป็นการสร้างโอกาส
ในการหางานที่เหมาะสมกับตนเอง  
 3. CAREER RESOURES เป็นการ
รวบรวมเกร็ดความรู้ ของอาชีพต่ า ง  ๆ  
ในรูปแบบของบทความหรือวีดิทัศน์ต่าง ๆ 
ทั้งนี้  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ ต่อไป รวมทั้ งวิธีการเขียน
ประวัติการสมัครงาน การเตรียมความพร้อม
ในการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่ งข้อมูล
เหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้มีการวางแผนและ 
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
ต่าง ๆ มากข้ึน  
 4. TRANING EXCHANGE เป็นการ
รวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ โดยใน
การเลือกหลักสูตรเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมจะ



ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสนใจของแต่ละ
บุคคล หน้าที่ในการท างานแลความก้าวหน้า
ในทางอาชีพของแต่ละบุคคล โดยจะเป็นการ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ บื้ อ ง ต้ น ทั้ ง ห ม ด ข อ ง 
ผู้ให้บริการฝึกอบรม และหากสนใจหรือ
ต้องการลงทะเบียนหรือเรียนรู้ เ พ่ิมเติม
เกี่ยวกับหลักสูตรใด ผู้ที่สนใจต้องติดต่อผู้ให้
บริการฝึกอบรมเอง  
 5. JOB BANKS เมื่อต้องการเปลี่ยน
งานหรืออาชีพ ในส่วนนี้จะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวงานหรืออาชีพทั้งหมด โดยมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละบุคคล เพ่ือสะดวก
ในการค้นหางานหรืออาชีพอ่ืนที่เหมาะสมกับ
บุคคลนั้นต่อไป  

 
ที่มา : 

http://www.skillsfuture.sg/myskillsfuture 

 How to Apply in Excise 
Department 
 ด้วยกรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงการคลังท าหน้าที่จัดเก็บภาษี
จากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างที่ รั ฐ

ต้องการควบคุมการบริโภค หรือสินค้าและ
บริการที่ ได้รับผลประโยชน์จากรัฐ  และ
เพ่ือให้กรมสรรพสามิตสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  “ผู้น าการ
จัดเก็บภาษีเ พ่ือสังคม สิ่ งแวดล้อม และ
พลังงาน” และพันธกิจที่ได้วางไว้ ปัจจัยหลัก
ส าคัญประการหนึ่งคือบุคลากร ดังนั้น กรม
สรรพสามิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมุ่ ง
บริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย
และศูนย์กลางเรียนรู้  เ พ่ือเสริมสร้างให้
ข้าราชการของกรมสรรพสามิตเป็นบุคลากร
ที่มีศักยภาพ โดยในการพัฒนาบุคลากรนั้น 
ควรที่จะพัฒนาทั้งในด้านความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่ง

ของแต่ละสายงาน ระดับ รวมทั้งความสนใจ
และความถนัดของแต่ละบุคคล  
 จากการแนวคิดในการสร้างแหล่งข้อมูล  
ในการฝึกทักษะและการเรียนรู้ให้กับประชากร  
ของประเทศสิ งคโปร์  หรื อ MYSKILLFUTURE 
ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการน าเอาแนวความคิด
ดั งกล่ าวมาปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่ 



การพัฒนาข้าราชการของกรมสรรพสามิต 
ดังนี้ 
 1. การผสานแนวคิดจาก INDUSTRY 
INSIGHT, CAREER RESOURCE และ JOB 
BANK โดยการท าฐานข้อมูลที่เป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลต าแหน่งงานทุกต าแหน่งใน
กรมสรรพสามิต โดยในแต่ละต าแหน่งจะเป็น
การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เช่น ข้อมูลทั่วไป
ของต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง คุณสมบัติที่จ าเป็นต่อต าแหน่ ง 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน รวมทั้งแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของแต่ละต าแหน่งงาน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ข้าราชการแต่ละรายได้ทราบว่า
ในต าแหน่งหน้าที่ของตนนั้น ตนได้รับมอบหมาย 
ให้ท าภารกิจใดบ้าง และในเส้นทางความก้าวหน้า 
ของตน จะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง ซึ่งเมื่อข้าราชการ  
ได้รับรู้ถึงสิ่งจ าเป็นที่ตนเองต้องเรียนรู้แล้ว 
จะได้มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาให้เหมาะสม
กับตนเองต่อไป  
 2. SELF-ASSESSMENT TOOL คื อ
การน าระบบการประเมินตนเองเพ่ือประเมิน
ศักยภาพหรือความสามารถของข้าราชการ
แต่ละราย โดยรูปแบบของการประเมินตนเองนี้  
จะแบ่งแยกออกตามต าแหน่งและระดับของ
ข้าราชการ ซึ่งจะมีการประเมินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ า เป็นในต าแหน่งงานของ

ข้าราชการ เช่น สมรรถนะหลักที่จ าเป็น 
ในงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ ความรู้ที่จ าเป็นในงานและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และทักษะที่จ าเป็นในงาน เพ่ือให้
ข้าราชการแต่ละรายได้ประเมินตนเองและ
รับรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตน เพ่ือประโยชน์ 
ในการวางแผนพัฒนาตนเองหรือเพ่ือประโยชน์  
ต่อผู้บังคับบัญชาที่จะวางแผนการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป นอกจากการประเมิน
ตนเองที่เกี่ยวกับมาตรฐานความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่ง
งานของตัวข้าราชการแต่ละรายแล้ว ควรเปิด
โอกาสให้ข้าราชการได้ประเมินตนเองใน
ต าแหน่งงานอ่ืนด้วย ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความ
สนใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับต าแหน่งในสายงานอ่ืน 
 ตั วอย่ างการสร้ าง SELF-ASSESSMENT 
TOOL เช่น การประเมินความรู้เกี่ยวกับภาษี
สรรพสามิต ซึ่งมีการจัดเก็บภาษีจากสินค้า 
และบริการหลายชนิด ดังนั้น การประเมิน
อาจจะอยู่ในรูปแบบของการถามตอบ และ
เมื่อได้ท าแบบประเมินและปรากฏผลการ
ประเมิน ระบบจะสร้างค าแนะน าเพื่อให้ผู้เข้า
รับการประเมินน าค าแนะน าที่ได้ไปวางแผน
พัฒนาตนต่อไป หรือการสร้างแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานทางทักษะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์  
การใช้ภาษาอังกฤษ การค านวณ และ 
การจัดการข้อมูล ในการสร้างแบบประเมิน



ต้องมีการก าหนดระดับทักษะของแต่ละ
ระดับต าแหน่งไว้ เพ่ือทดสอบว่าข้าราชการที่
อยู่ในระดับนั้นมีทักษะได้ตรงตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมินแล้ว  
ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน จะได้มีการวางแผน 
หรือก าหนดให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการ
อบรมเพ่ือฝึกทักษะต่อไป เป็นต้น  
 3. TRANING EXCHANGE ในส่วนนี้
ก็จะเป็นการรวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรม
ต่าง ๆ ที่ได้มีการออกแบบมาเพ่ือรองรับการ
พัฒนาหรือเพ่ิมความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงานเฉพาะ
ของข้าราชการรายนั้น โดยการรวบรวมและ
ก าหนดหลักสูตรที่เป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
ภารกิจของกรมสรรพสามิต โดยในการ
จัดการฝึกอบรมอาจเป็นการจัดขึ้นโดย
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและใช้บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญของกรมสรรพสามิต และ
อาจเป็นการจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงาน
ภายนอกซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้เชิงการฝึกฝน
หรือเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติ งาน และการจัดการฝึกอบรมนี้ 
นอกจากการให้ความรู้แก่บุคลากรที่อยู่ใน
ต าแหน่ ง งานนั้ นแล้ ว  จะต้อง ไม่ปิ ดกั้ น
บุคลากรที่อยู่ในต าแหน่งงานอ่ืนด้วย ทั้งนี้ 
เ พ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ 
ข้ามสายต าแหน่งงาน  

 ในการสร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถของข้าราชการ 
ในแต่ละต าแหน่งงาน นอกจากความรู้
ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สอดคล้อง 
เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงานนั้น ๆ แล้ว ต้องมี
การออกแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งงานต่าง ๆ ด้วย ซึ่งในการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาตนเองของข้าราชการนั้น ไม่ควร
เพียงแต่จัดฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว เพราะ
ในบางครั้งอาจมีข้อจ ากัดบางประการเช่น 
จ านวนที่สามารถรองรับผู้เข้าอบรม วัน เวลา 
และสถานที่จัดฝึกอบรม เป็นต้น ดังนั้น  
ควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัด
หลักสู ตรการฝึกอบรม เช่น  การสร้ า ง
หลักสูตร E-learning เ พ่ือเป็นการสร้ าง
โอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่ข้าราชการ
และเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการเรียนรู้ 
ให้มากขึ้น  
 นอกจากนี้ เมื่อข้าราชการได้รับการ
อบรมในหลักสูตรที่ตนควรได้รับการพัฒนา
ต ามแบบกา รประ เ มิ น ตน เ อ ง  ( SELF-
ASSESSMENT TOOL)  แล้ ว  เ พ่ื อ ให้ กา ร
ฝึกอบรมมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ต้องมี
การประเมินตนเองหลังการเข้ ารับการ
ฝึกอบรม ซึ่ งการประเมินต้องออกมาใน
รูปแบบในเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ เพ่ือจะได้น าผล



ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการท างานต่อไปได้
อย่างแท้จริง 
 รูปแบบของการน า MYSKILLFUTURE  
มาปรับใช้ควรออกมาในลักษณะของการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยคือการท าในรูปแบบ
ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่บุคลากร
สามารถเข้าถึงการใช้งานได้จาก เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทั่วไป โดยในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ต้องมี
การสร้างบัญชีส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และในเบื้องต้นควรมี
การใส่ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของข้าราชการ 
เช่น วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง หน่วยงานต้น
สั งกัด  ภารกิจหน้ าที่  ประวัติการด ารง
ต าแหน่ง และความสามารถพิเศษหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหรือเพ่ิม
ทักษะแก่ตัวข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  


