
สวัสดคีะ่ 

 พบกับ HR Newsletter ฉบับที่ 6/2561 (ตามปีปฏิทิน) ซึ่งเป็นฉบับแรกของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ในฉบับนี้จะมีเรื่องของการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การก าหนดประสบการณ์ในงาน 

ที่หลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ กรณีผู้ที่จะด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  

จะต้องมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายอย่างไร และการสอบภาค ก. มีความส าคัญอย่างไร  

   เรื่องการด าเนินการทางวินัยที่จะให้มีการพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน การยกระดับคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวง โดยเฉพาะเรื่องการด าเนินการทางวินัยที่มีวัตถุประสงค์  

ที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง จึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้น เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล 

และเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการไปบ้างแล้ว เช่น จัดท าโครงการประกวด   

เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาด้านคุณภาพสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ

ร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สามารถเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ให้หน่วยงานอื่น  

   ในเรื่องของเกร็ดความรู้จะเป็นเรื่อง Big Data ที่มีการพูดถึงกันมากมาย และการขยายความ 

concept ของ Mentoring และ Coaching เพื่อความเข้าใจตรงกัน และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลในโครงการ 

Coaching และ Mentoring รวมทั้งบทความเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในกรมศุลกากรช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560  

ที่กล่าวถึงรูปแบบและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร   

 แล้วพบกันใหม่ค่ะ 

                                                                     

                          นางนันท์ฐิตา  ศริิคุปต์ 

                                                                           ผอ.สบท.  

  

บรรณาธิการบรหิาร 

นางนนัทฐ์ิตา ศิริคุปต์ 
กองบรรณาธิการ 

คณะท างานประชาสมัพนัธส์ านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 
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 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการศุลกากร (สวศ.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนา
บุคลากรของกรมศุลกากร ได้มีการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการพัฒนาบุคลากร         
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องเนื้อหาหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่รูปแบบ    
ของการพัฒนาจะเป็นการฝึกอบรมในห้องเรียน สวศ. ได้มีการไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ เรียนรู้                   
จากหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างการด าเนินการที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ เช่นบริษัทเอกชน คือ SCG      
และศุลกากรญี่ปุ่น (Customs Training Institute : CTI) เพ่ือน ามาศึกษาเปรียบเทียบและพิจารณาปรับปรุง การด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรของกรมฯ ที่สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่ การจัดและแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม เป็นระดับๆ และจัดหลักสูตร
ให้เหมาะกับกลุ่มผู้เข้าอบรมนั้นๆ รวมทั้งการจัดท าหลักสูตรมาตรฐาน เป็นต้น 
 การจัดและแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม 
 1) กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่บรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ      
ในบทบาท อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศุลกากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่      
ที่ได้รับมอบหมาย หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาวิชาด้านศุลกากร วิชาภาคบังคับของส านักงาน ก .พ. วิชาจริยธรรม 
คุณธรรม การศึกษาดูงาน การฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกอบรมทั้งหมดประมาณ 2 เดือน การฝึกอบรมดังกล่าวนอกจาก      
จะเป็นการใหค้วามรู้แล้ว ข้าราชการใหม่ยังได้มีโอกาสท าความรู้จักกับเพ่ือนๆ ในรุ่นสร้างเป็นเครือข่ายเพ่ือประโยชน์ในการ
ประสานการท างานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย 
 2) กลุ่มข้าราชการที่มีประสบการณ์ เนื้อหาหลักสูตรจะเน้นการฝึกอบรมในวิชาเฉพาะด้าน เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ประสบการณ์ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนวิชาการด้านศุลกากร เพ่ือให้สามารถเรียนรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ หลักสูตรความรู้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 เป็นต้น 
 3) กลุ่มข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการส่วน เนื้อหาหลักสูตรจะ เน้นเสริมสร้างทักษะ         
ในการบริหาร เช่น การสอนงาน การถ่ายทอดงาน การน าเสนอและการบริหารจัดการ ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง 
หลักสูตร Expert Chief และ หลักสูตรเตรียมนายด่านฯ เป็นต้น  
 4) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มนี้จะเน้นการส่งอบรมภายนอก เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะการบริหารระดับสูง
และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีหลักสูตรส าคัญๆ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)          
นักบริหารระดับสูง (นบส.) นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) ผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) เป็นต้น  
 5) กลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษหรือ Talent เป็นกลุ่มบุคลากรที่กรมฯ วางแผนพัฒนาให้สามารถ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นวิทยากรเฉพาะทาง เพ่ือเป็นก าลังคนคุณภาพของกรมฯ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้วยรูปแบบต่างๆ 
เฉพาะทางและเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งให้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่ส าคัญๆ ด้านบริหารจัดการด้วย 

โดย นายประวัติ  ชื่นชวลิต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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 หลักสูตรหลักๆ ที่กล่าวข้างต้น จะต้องท าเป็นหลักสูตรมาตรฐาน ทั้งเนื้อหา ระยะเวลา วิทยากร เพ่ือให้สามารถ
ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันในอนาคต ซึ่งศุลกากรญี่ปุ่นมีการจัดท าเป็นต าราเรียนควบคู่กันไป แล้วเก็บ   
ในห้องสมุด กรณีที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง หรือต้องการรื้อฟ้ืนหรือทบทวนในภายหลัง ก็สามารถมาสืบค้นหาอ่านได้  
นอกจากหลักสูตรหลักๆ แล้ว ยังมีหลักสูตรเสริมด้านอ่ืนๆ ได้แก่ หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ จีน หลักสูตรด้าน IT    
หลักสูตรการส่งเสริมนวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งศุลกากรญี่ปุ่นจะมีการจัดและแบ่งกลุ่มวิชา เช่น วิชาความรู้ทั่วไป (ภาพรวมของศุลกากร) 
ความรู้ด้านเทคนิค (การประเมินอากร IPR ROO) ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ความรู้เฉพาะงาน (ภาษา เศรษฐศาสตร์ บัญชี) 
โดย สวศ. อยู่ระหว่างการศึกษาและวางแผนด าเนินการในขณะนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดฝึกอบรมในห้องเรียน 
 1. กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานต่างๆ ในกรมศุลกากร ยังมิได้ให้ความส าคัญในการคัดเลือกบุคลากร            
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรให้เข้ารับการฝึกอบรมเท่าที่ควร ซึ่งส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม             
ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร ผู้ที่มาอบรมขาดความตั้งใจเรียน กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากร
และการปฏิบัติของกรมฯ 
 2. กรมฯ ยังขาดวิทยากรภายในที่เพียงพอ โดยเฉพาะในองค์ความรู้เฉพาะด้านงานศุลกากรที่ส าคัญ      
เช่น พิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร ท าให้การฝึกอบรมไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 3. การประเมินผล ไม่ได้มีการประเมินผลอย่างจริงจั ง ท าให้ ไม่สามารถน าผลการประเมินฯ                   
ที่ได้ไปพัฒนาการฝึกอบรมในอนาคต 
 4. หน่วยงานและบุคลากรยังยึดติดกับกรอบความคิดในรูปแบบเดิมที่ว่า การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
จะต้องส่งเข้าฝึกอบรมเท่านั้น ซึ่งไม่ถูกต้องนัก เพราะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียว รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถน ามาช่วยในการพัฒนาบุคลากร 
เช่น การเรียนรู้ผ่าน social media ได้แก่ e-Learning, websites ต่างๆ     
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 จากปัญหาและอุปสรรคข้างต้น ประกอบกับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี 
Generation ของบุคลากร และทฤษฎีด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร 
ทฤษฎีการเรียนรู้ 70 : 20 : 10  
 10% ของการเรียนรู้มาจากการเข้าอบรมในห้องเรียน ดังหลักสูตรที่จัดให้ในแต่ละกลุ่ม 
 20% จะมาจากการพัฒนาจากบุคคลอื่นๆ เช่น การ Coaching การประชุมทีม การท า workshop  
 70% ได้จากการเรียนรู้และลงมือท า 
 จะเห็นได้ว่า มีการด าเนินการในลักษณะของการอบรมในห้องเรียน (10%) แล้ว ดังนั้นจะต้องเพ่ิม          
ในส่วนของ 20% และ 70% ให้มากขึ้น ได้แก่ การด าเนินการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มในรูปแบบ workshop ณ สถานที่          
ทีป่ฏิบัติงาน เช่น จัดอบรมเรื่องพิกัดฯ ราคาฯ ให้เจ้าหน้าที่ โดยจัดอบรมในเนื้อหาที่ตรงกับการปฏิบัติงาน เช่น การให้ความรู้
กับหน่วยงานที่มีปัญหาในการพิจารณาด้านพิกัดฯ หรือราคา หรือการจัดเป็น workshop เพ่ือให้มีการพิจารณาร่วมกัน      
ท าให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาไปด้วยพร้อมกัน นอกจากนั้น การ Coaching ภายในหน่วยงาน        
ยังเป็นกระบวนการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพ่ือต่อ ยอด     
องคค์วามรู้และได้แนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอันเป็นการส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม 
 e-Learning รูปแบบการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเรียนเองได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกที่ ทุกเวลา      
และสอดคล้องกับโลกที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งการสร้างหลักสูตร     
e-Learning ให้มีประสิทธิผล จะต้องออกแบบให้น่าสนใจและเนื้อหาต้องกระชับ ตรงประเด็น ซึ่ งจะต่างจาก             
Clikc ของ WCO ที่จะเป็นหลักการทั่วๆ ไป ปัจจุบัน กรมฯ ได้สร้าง e-Learning platform ขึ้นมาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
จัดท าเนื้อหาในแต่ละองค์ความรู้ ข้อดีของ e-Learning อีกด้านคือ สามารถเก็บองค์ความรู้ต่างๆ ไว้ เพ่ือให้คนรุ่นหลัง       
ได้ศึกษาได้ด้วย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปสู่การสอบ on-line ได้ ทั้งนี้การเรียนด้วยระบบ e-Learning ผู้เรียนต้องมีวินัย   
ในการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพ 
 CK Test จะเป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งท าให้ทุกคนต้องพยายาม
ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ที่ผ่านมาเป็นการทดสอบเฉพาะวิชากฎหมายศุลกากร ท าให้เจ้าหน้าที่       
มีความรู้ในด้านกฎหมายมากข้ึน 
 อย่างไรก็ดี การพัฒนาบุคลากร ขึ้นชื่อว่าการพัฒนา จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ดีขึ้น ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือช่วยให้บุคลากรมีความสามารถและน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากรมฯ และปฏิบัติราชการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป  


