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การพั ฒนาทรั พยากรบุ คคลจะสามารถตอบสนองได้ อย่ างไรต่อวิสั ยทั ศน์
ของกรมทรั พยากรธรณี ในการเป็ นองค์กรหลั กที่ได้ รับความเชื่อมั่นในด้าน
วิชาการและบริหารจัดการทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และการพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลจะสามารถสนั บสนุน ได้ อ ย่า งไรในการ
ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามภารกิ จ หลั ก 3 ด้ า นของกรม
ทรั พยากรธรณี คื อ ด้านการบริ หารจั ดการทรั พยากรแร่ การอนุ รักษ์มรดกธรณี
และการเฝ้าระวังธรณีพิบั ติภัย รวมทั้งการส่งเสริมนโยบายการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้และการพัฒนาด้านการวิจัยของกรมทรัพยากรธรณี จึงขอนาเสนอ
แนวทางการเพิ่ มมู ลค่ าการพั ฒนาทรั พยากรบุ คคล (Human Resources
Development Value Added) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมทรัพยากรธรณีให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กร
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายที่กาหนด
การเพิ่ ม มู ล ค่ า การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resources
Development Value Added) เป็นแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมทรัพยากรธรณี โดยการเติมเต็มสิ่งที่
องค์กรดาเนิ นการอยู่ ในปั จ จุบั น ให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสร้าง

ความหลากหลายในวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร โดยอาศัย
ข้ อ มู ล และประสบการณ์ จ ากหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมส าหรั บ ข้ า ราชการ
ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR Unit) และการศึกษา
ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งได้เรี ยนรู้ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ
ได้แก่ สานักบุคลากรประจาสานักนายกรัฐมนตรี (Cabinet Bureau of
Personnel Affairs : CBPA) ส านั ก งานบุ ค ลากรแห่ ง ชาติ (National
Personnel Authority : NPA) มหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University) และ
หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท Aeon Co., Ltd., บริษัท Grooves Inc. และ
บริษัท Mynavi Corporation ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีจุดเด่นด้านการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างกัน
จากประสบการณ์การศึกษาดูงานดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดการเพิ่มมูลค่า
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development Value
Added) ซึ่งเป็ นการน าเสนอแนวทางการปรั บปรุงวิธีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลจากวิธีการที่มีอยู่เดิม และการสร้างวิธีการใหม่ ให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น โดยจะนาเสนอตามกรอบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 4Es Model of Learning ซึ่งประกอบด้วย Education การให้ความรู้
โดยเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ (Formal Training) Experiences การเรียนรู้
จากประสบการณ์ Environment สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ
การเรียนรู้ Exposure เชื่อมโยงกูรู เป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
กับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้

Education กรมทรัพยากรธรณีได้ออกแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยแบ่ งตามระดั บ ได้ แก่ หลั กสู ตรการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลรุ่ น ใหม่
กลุ่มเป้าหมายคือบุ คลากรที่บรรจุ ใหม่ ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ
หลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรณี ระดับต้น” เป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่ ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการในการก้าวสู่ตาแหน่งระดับ
ชานาญการ และข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานในการก้าวสู่ตาแหน่ง
ระดับช านาญงาน และหลั กสู ตร “นั กบริ หารทรัพยากรธรณี ระดับกลาง”
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญ
การในการก้าวสู่ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ และข้าราชการประเภท
ทั่วไป ระดับชานาญงานในการก้าวสู่ตาแหน่งระดับอาวุโส โดยหลักสูตรที่
ควรจะเพิ่ ม เติ ม คื อ หลั ก สู ต ร “นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรธรณี ระดั บ สู ง ”
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษในการก้าวสู่ตาแหน่งประเภทอานวยการ ซึ่งจะสอดคล้องกับวิธีการของ
บริ ษัท Aeon ที่แบ่ งระดับการพัฒนาบุ คลากรออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้ น
(Junior) เป็นกลุ่มพนักงานบรรจุใหม่และพนักงานในระดับต้น ระดับกลาง
(Middle) และระดับอาวุโส (Senior) ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับแนวทาง
ของสานักงาน ก.พ. และ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ในเรื่องการสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชี พ (Career Path) และการสร้ างความต่ อเนื่ องในการปฏิ บั ติ ราชการ
(Succession Plan) นอกจากนี้ จากวิธีการฝึกอบรมแบบเดิมที่มีการฝึกอบรม
ในห้องเรียน การสัมมนา การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทัศนศึกษา
ในหน่วยงานและสถานที่ต่าง ๆ จึงขอเสนอเพิ่มเติมวิธีการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การจัดทาคู่มือหรือจัดทา
เป็นการ์ตูน และนาไปจัดทาเป็น E - book เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
และค่านิยมของกรมทรัพยากรธรณี สาหรับกลุ่มบุคลากรที่บรรจุใหม่ และ
การออนไลน์ การบรรยายของผู้ บริ หารระดั บสู งไปยั งส านั กงานทรั พยากรธรณี
เขต 1 - 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคของกรมทรัพยากรธรณี
และหลั ก สู ต รส าหรั บ กลุ่ ม บุ ค ลากรระดั บ ต้ น ระดั บกลาง และระดั บสู ง
ขอเสนอเพิ่มเติมวิธีการให้หลากหลายมากขึ้น เช่น กรณีศึกษา (Case Study)
โดยนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณีมาใช้
เป็ น กรณีศึ กษา ซึ่ง เป็ น แนวทางของบริ ษั ท Aeon และ Mocivation ของ
บริ ษั ท Mynavi ซึ่ งเป็ นการผสมผสานระหว่ าง Movie การสร้ างเป็ นละคร
Simulation การจ าลองเหตุ การณ์ และ Education การศึ กษาและเรี ยนรู้
จึงกลายเป็นละครที่จาลองเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
เพื่ อให้ บุ คลากรได้ ศึ กษาและเรี ยนรู้ วิ ธี การท างานและวิ ธี การแก้ ไขปั ญหา
Problem Based Learning คือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้
บุคลากรเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
Experiences กรมทรัพยากรธรณีมีเครื่องมือต่าง ๆ ในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ของบุ คลากร เช่ น การศึ ก ษาดู ง านในต่ า งประเทศและ
มอบหมายให้ ผู้ ที่ ไ ปศึ ก ษาดู ง านในต่ า งประเทศบรรยายประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเข้ารับฟัง มีการสอนงานตามแนวทาง
On-the-Job Training และการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุน
การเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น E-Learning ด้านธรณีวิทยา การจัดทา
Mobile Application เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา (Geo4thai,

Fossilthai, Geotourism) ห้ อ งสมุ ด และ E-Library ระบบข้ า ราชการผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) ทุนการศึกษา แต่ยังไม่มีการออกแบบระบบที่ชัดเจน
ในการเสริ มสร้ างประสบการณ์ ของบุ คลากร กรมทรั พยากรธรณี จึ งควรมี
การออกแบบระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้ น
โดยขอน าเสนอการออกแบบระบบการเสริ มสร้ างประสบการณ์ ของบุ คลากร
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 การพั ฒนาประสบการณ์ (Experience Development)
โดยประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกลุ่ม Talent ของบริษัท
Aeon ซึ่งใช้โมเดล 4Ws ได้แก่ 1W ปฏิบัติงานหลากหลายรูปแบบ 2W
ปฏิบัติงานหลากหลายประเทศ 3W ปฏิบัติงานในธุรกิจหลากหลายขนาด 4W
ปฏิ บั ติ งานหลากหลายธุ ร กิ จ และสามารถเชื่ อ มโยงกั บ แนวทางของ
ส านั ก งาน ก.พ. ที่ ก าหนดประสบการณ์ ใ นงานที่ ห ลากหลายส าหรั บ
ตาแหน่งประเภทอานวยการ คือ ปฏิบัติงานต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน
ต่างพื้นที่ และต่างลักษณะงาน รวมทั้งการใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
การสอนงาน (Coaching) การหมุนเวียนงานภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร (Rotation/Mobility) และการเรียนรู้วิธีการทางานของเพื่อนร่วมงานที่มีผล
ประเมินการปฏิบัติราชการในระดับสูง (Job Shadowing) ประกอบในการ
พัฒนาตามแนวทางดังกล่าว
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง (Self Development) ควรมีการเพิ่มเติม
เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรให้มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ในระดับ
ปัจเจกบุคคล เนื่องจากแต่ละคนมีความสนใจและความต้องการรูปแบบ

การพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของบริษัท Aeon และ
บริ ษั ท Mynavi เช่ น การใช้ E – book E - Cartoon กิ จกรรม CSR สื่ อการ
เรี ย นรู้ แ บบ Movication การอบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น การเรี ย นรู้ ผ่ า น
Smart Phone/Application การเปิ ด เวที ก ารแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้
(Knowledge Sharing) ผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี การจัดเวทีให้
บุคลากรได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูง (Session with
CEO) การเปิดคลีนิกให้คาปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน (KM Clinic) เป็นต้น
ทั้งนี้ การพัฒนาเชิงประสบการณ์สามารถพัฒนาได้ทั้งทางตรง (Direct
HRD) ซึ่ งเป็ นการพั ฒนาประสบการณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการปฏิ บั ติ งาน และ
ทางอ้อม (Indirect HRD) ซึ่งเป็นการพัฒนาประสบการณ์ที่บุคลากรมีความ
สนใจ และนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
Environment กรมทรัพยากรธรณีมีนโยบายในการสร้างบรรยากาศ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย ซึ่งกาหนดอยู่
ในยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรธรณี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คลังข้อมูล ศูนย์บริการ และการเผยแพร่องค์ความรู้ กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม
งานวิจั ย และพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยี สมั ยใหม่ และประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดการองค์กร กลยุ ทธ์ที่ 4.4 เร่ งรัดจั ดการความรู้สู่ การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยได้มีการดาเนินการในด้านต่าง ๆ ตามหลักการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ คือ 1) การปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation)
โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

มีการกาหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
และมีสถานที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด
เป็นต้น 2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) มีการรวบรวม
ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี
เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลของบุคลากรกรมทรัพยากรธรณีและประชาชน
ทั่วไป 3) เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning Technology) นาเทคโนโลยี
มาประยุ กต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรี ยนรู้ขององค์กร ได้แก่ สังคม
ออนไลน์ เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี และ Mobile Application และ E - Library
4) การให้ อานาจแก่บุ คคล (People Empowerment) มีการกระจายอานาจ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร โดยมีการจัดทาคาสั่งมอบหมาย
อานาจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 5) พลวัตการเรียนรู้ (Learning
Dynamic) กรมทรัพยากรธรณีมีรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ได้แก่
การแบ่ งระดับการเรี ยนรู้ โดยการกาหนดหลั กสูตรฝึ กอบรมตามระดั บ การมี
วิ สั ยทั ศน์ ร่ วม (Shared Vision) โดยมี การประชุ มและสื่ อสารวิ สั ยทั ศน์ ของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) โดยการ
ใช้มีวิธีการทางานอย่างบูรณาการและบริหารจัดการแบบ Project Based เพื่อให้
ทีมเรี ยนรู้ วิธีการปฏิบั ติงานร่ วมกัน ซึ่งจะขอเสนอเพิ่มเติมในการดาเนินการ
เพื่อสร้างบรรยากาศในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนางาน
วินัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งคล้ายคลึง กับแนวทางของบริษัท
Aeon ที่ มี วิ ธี การและเครื่ องมื อต่ าง ๆ ที่ สร้ างความต่ อเนื่ องในการพั ฒนา
การเรียนรู้ของพนักงานของบริษัท เพื่อให้มีพนักงานที่มีคุณภาพและสร้าง
ผู้บริหารรุ่นต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

Exposure กรมทรัพยากรธรณีมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
ต่ า ง ๆ ทั้ ง กลุ่ ม ภารกิ จ หลั ก และกลุ่ มภารกิ จสนั บสนุ น ซึ่ งมี การถ่ ายทอด
องค์ความรู้และประสบการณ์ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือการเป็นวิทยากร
ในหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของกรมทรัพยากรธรณี จึงขอเสนอเพิ่มเติม
วิ ธี ก ารให้ บุ ค ลากร กรมทรั พ ยากรธรณี ไ ด้ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น เพื่อให้การจัดการความรู้ของกรมทรัพยากรธรณีมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบมากขึ้น โดยประยุกต์ใช้วิธีการของบริษัท Grooves ในการให้บริการ
เครือข่ายออนไลน์ที่มีข้อมูลและประวัติการทางานและความเชี่ยวชาญของ
วิศวกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกรมทรัพยากรธรณี ควรดาเนินการ
จัดทาเครือข่ายบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทางสังคมออนไลน์
โดยมีข้อมูลประวัติการทางาน ประเภทความเชี่ยวชาญ และช่องทางการติดต่อ
เพื่ อให้ บุ คลากรของกรมทรั พยากรธรณี และประชาชนสามารถค้ นหาข้ อมู ล
เพื่อขอคาปรึกษาได้ และประยุกต์ใช้วิธีการของมหาวิทยาลัยชิบะ ที่ได้พัฒนา
แนวคิดการบริหารจัดการการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและความต้องการ
ของนักศึกษา โดยการก่อตั้ง Special University Learning Administrative
(SULA) ซึ่ งเป็ นระบบการพั ฒนาบุ คลากรเพื่ อท าหน้ าที่ เป็ นที่ ปรึ กษาให้ แก่
นักศึกษา เพื่อให้ ผู้ เชี่ยวชาญมีสมรรถนะในการเป็ นที่ปรึ กษาและสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
เครื อ ข่ า ยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นต่ า ง ๆ ของกรมทรั พ ยากรธรณี ยั ง สามารถ
เป็นประโยชน์ในระดับ ประเทศได้ในกรณีที่มีสถานการณ์สาคัญหรื อเหตุ

พิบัติภัยเกิดขึ้น จะทาให้สามารถค้นหาข้อมูลผู้เชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์
การเพิ่ มมู ลค่ าการพัฒนาทรั พยากรบุ คคลโดยการเติมเต็ มสิ่ งที่ กรม
ทรัพยากรธรณีดาเนินการอยู่และเพิ่มเติมวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ และความคุ้มค่าในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลหรือไม่ ต้องคานึงถึงการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือให้
เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร มีการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค ประเทศไทย 4.0
และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และต้องมีการติดตาม
และประเมินผลอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่อให้การพัฒ นาบุคลากรสามารถ
ช่วยสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนให้ภารกิจของ
กรมทรั พยากรธรณี บ รรลุ เป้ าหมาย และส่ งเสริ มให้ กรมทรั พยากรธรณี
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

