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 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะสามารถตอบสนองได้อย่างไรต่อวิสัยทัศน์ 
ของกรมทรัพยากรธรณีในการเป็นองค์กรหลักที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้าน
วิชาการและบริหารจัดการทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะสามารถสนับสนุนได้อย่างไรในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก 3 ด้านของกรม
ทรัพยากรธรณี คือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ การอนุรักษ์มรดกธรณี  
และการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งการส่งเสริมนโยบายการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้และการพัฒนาด้านการวิจัยของกรมทรัพยากรธรณี จึงขอน าเสนอ
แนวทางการเพ่ิมมูลค่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources 
Development Value Added) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลของกรมทรัพยากรธรณีให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กร 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายที่ก าหนด 
 การเพ่ิมมูลค่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources 
Development Value Added) เป็นแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมทรัพยากรธรณี โดยการเติมเต็มสิ่งที่
องค์กรด าเนินการอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสร้าง



ความหลากหลายในวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร โดยอาศัย
ข้อมูลและประสบการณ์จากหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการ 
ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR Unit) และการศึกษา 
ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ 
ได้แก่ ส านักบุคลากรประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (Cabinet Bureau of 
Personnel Affairs : CBPA) ส านักงานบุคลากรแห่ งชาติ  (National 
Personnel Authority : NPA) มหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University) และ
หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท Aeon Co., Ltd., บริษัท Grooves Inc. และ 
บริษัท Mynavi Corporation ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีจุดเด่นด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างกัน 
 จากประสบการณ์การศึกษาดูงานดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดการเพ่ิมมูลค่า
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development Value 
Added) ซึ่งเป็นการน าเสนอแนวทางการปรับปรุงวิธีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลจากวิธีการที่มีอยู่เดิม และการสร้างวิธีการใหม่ให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น โดยจะน าเสนอตามกรอบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 4Es Model of Learning ซึ่งประกอบด้วย Education การให้ความรู้ 
โดยเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ (Formal Training) Experiences การเรียนรู้
จากประสบการณ์  Environment สร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ืออ านวยต่อ 
การเรียนรู้ Exposure เชื่อมโยงกูรู เป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
กับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ 



 Education กรมทรัพยากรธรณีได้ออกแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยแบ่งตามระดับ ได้แก่  หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ 
กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรที่บรรจุใหม่ ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ 
หลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรณี ระดับต้น” เป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่ ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการในการก้าวสู่ต าแหน่งระดับ
ช านาญการ และข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานในการก้าวสู่ต าแหน่ง
ระดับช านาญงาน และหลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรณี ระดับกลาง”  
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การในการก้าวสู่ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ และข้าราชการประเภท
ทั่วไป ระดับช านาญงานในการก้าวสู่ต าแหน่งระดับอาวุโส โดยหลักสูตรที่
ควรจะเพ่ิมเติม คือ หลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรณี ระดับสูง”  
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษในการก้าวสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ซึ่งจะสอดคล้องกับวิธีการของ 
บริษัท Aeon ที่แบ่งระดับการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น 
(Junior) เป็นกลุ่มพนักงานบรรจุใหม่และพนักงานในระดับต้น ระดับกลาง 
(Middle) และระดับอาวุโส (Senior) ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับแนวทาง
ของส านักงาน ก.พ. และ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ในเรื่องการสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) และการสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ 
(Succession Plan) นอกจากนี้ จากวิธีการฝึกอบรมแบบเดิมที่มีการฝึกอบรม 
ในห้องเรียน การสัมมนา การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทัศนศึกษา 
ในหน่วยงานและสถานที่ต่าง ๆ จึงขอเสนอเพ่ิมเติมวิธีการพัฒนาทรัพยากร



บุคคลโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การจัดท าคู่มือหรือจัดท า
เป็นการ์ตูน และน าไปจัดท าเป็น E - book เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และค่านิยมของกรมทรัพยากรธรณี ส าหรับกลุ่มบุคลากรที่บรรจุใหม่ และ 
การออนไลน์การบรรยายของผู้บริหารระดับสูงไปยังส านักงานทรัพยากรธรณ ี 
เขต 1 - 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคของกรมทรัพยากรธรณี 
และหลักสูตรส าหรับกลุ่มบุคลากรระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง  
ขอเสนอเพ่ิมเติมวิธีการให้หลากหลายมากขึ้น เช่น กรณีศึกษา (Case Study) 
โดยน าเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณีมาใช้
เป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางของบริษัท Aeon และ Mocivation ของ
บริษัท Mynavi ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง Movie การสร้างเป็นละคร 
Simulation การจ าลองเหตุการณ์ และ Education การศึกษาและเรียนรู้  
จึงกลายเป็นละครที่จ าลองเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาและเรียนรู้วิธีการท างานและวิธีการแก้ไขปัญหา 
Problem Based Learning คือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือให้
บุคลากรเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 Experiences กรมทรัพยากรธรณีมีเครื่องมือต่าง ๆ ในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ของบุคลากร เช่น การศึกษาดูงานในต่างประเทศและ
มอบหมายให้ผู้ที่ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศบรรยายประสบการณ์ 
การเรียนรู้ให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเข้ารับฟัง มีการสอนงานตามแนวทาง  
On-the-Job Training และการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุน
การเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น E-Learning ด้านธรณีวิทยา การจัดท า 
Mobile Application เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา (Geo4thai, 



Fossilthai, Geotourism) ห้องสมุด และ E-Library ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) ทุนการศึกษา แต่ยังไม่มีการออกแบบระบบที่ชัดเจน 
ในการเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร กรมทรัพยากรธรณีจึงควรมี 
การออกแบบระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
โดยขอน าเสนอการออกแบบระบบการเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 
 ส่วนที่  1 การพัฒนาประสบการณ์ (Experience Development)  
โดยประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกลุ่ม Talent ของบริษัท 
Aeon ซึ่งใช้โมเดล 4Ws ได้แก่ 1W ปฏิบัติงานหลากหลายรูปแบบ 2W 
ปฏิบัติงานหลากหลายประเทศ 3W ปฏิบัติงานในธุรกิจหลากหลายขนาด 4W 
ปฏิบัติงานหลากหลายธุรกิจ และสามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของ
ส านักงาน ก.พ. ที่ก าหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับ
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ คือ ปฏิบัติงานต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน 
ต่างพ้ืนที่ และต่างลักษณะงาน รวมทั้งการใช้ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
การสอนงาน (Coaching) การหมุนเวียนงานภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร (Rotation/Mobility) และการเรียนรู้วิธีการท างานของเพ่ือนร่วมงานที่มีผล
ประเมินการปฏิบัติราชการในระดับสูง (Job Shadowing) ประกอบในการ
พัฒนาตามแนวทางดังกล่าว 
 ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง (Self Development) ควรมีการเพ่ิมเติม
เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรให้มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ในระดับ
ปัจเจกบุคคล เนื่องจากแต่ละคนมีความสนใจและความต้องการรูปแบบ



การพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของบริษัท Aeon และ
บริษัท Mynavi เช่น การใช้ E – book E - Cartoon กิจกรรม CSR สื่อการ 
เรียนรู้แบบ Movication การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การเรียนรู้ผ่าน 
Smart Phone/Application การเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
(Knowledge Sharing) ผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี การจัดเวทีให้
บุคลากรได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูง (Session with 
CEO) การเปิดคลีนิกให้ค าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน (KM Clinic) เป็นต้น 
 ทั้งนี้ การพัฒนาเชิงประสบการณ์สามารถพัฒนาได้ทั้งทางตรง (Direct 
HRD) ซึ่งเป็นการพัฒนาประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ
ทางอ้อม (Indirect HRD) ซึ่งเป็นการพัฒนาประสบการณ์ที่บุคลากรมีความ
สนใจ และน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 Environment กรมทรัพยากรธรณีมีนโยบายในการสร้างบรรยากาศ 
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย ซึ่งก าหนดอยู่
ในยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรธรณี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คลังข้อมูล ศูนย์บริการ และการเผยแพร่องค์ความรู้ กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม
งานวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับมาตรฐานงานวิชาการและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการองค์กร กลยุทธ์ที่ 4.4 เร่งรัดจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ โดยได้มีการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ตามหลักการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ คือ 1) การปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) 
โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  



มีการก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 
และมีสถานที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด 
เป็นต้น 2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) มีการรวบรวม
ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี 
เพ่ือประโยชน์ในการใช้ข้อมูลของบุคลากรกรมทรัพยากรธรณีและประชาชน
ทั่วไป 3) เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ (Learning Technology) น าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ขององค์กร ได้แก่ สังคม
ออนไลน์ เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี และ Mobile Application และ E - Library 
4) การให้อ านาจแก่บุคคล (People Empowerment) มีการกระจายอ านาจ 
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร โดยมีการจัดท าค าสั่งมอบหมาย
อ านาจ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 5) พลวัตการเรียนรู้ (Learning 
Dynamic) กรมทรัพยากรธรณีมีรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ได้แก่  
การแบ่งระดับการเรียนรู้โดยการก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับ การมี
วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) โดยมีการประชุมและสื่อสารวิสัยทัศน์ของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) โดยการ
ใช้มีวิธีการท างานอย่างบูรณาการและบริหารจัดการแบบ Project Based เพ่ือให้
ทีมเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งจะขอเสนอเพ่ิมเติมในการด าเนินการ 
เพ่ือสร้างบรรยากาศในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนางาน
วินัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งคล้ายคลึงกับแนวทางของบริษัท 
Aeon ที่มี วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่สร้ างความต่อเนื่องในการพัฒนา 
การเรียนรู้ของพนักงานของบริษัท เพ่ือให้มีพนักงานที่มีคุณภาพและสร้าง
ผู้บริหารรุ่นต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 



 Exposure กรมทรัพยากรธรณีมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งกลุ่มภารกิจหลักและกลุ่มภารกิจสนับสนุน ซึ่งมีการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และประสบการณ์ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือการเป็นวิทยากร
ในหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของกรมทรัพยากรธรณี จึงขอเสนอเพ่ิมเติม
วิธีการให้บุคลากร  กรมทรัพยากรธรณีได้สร้างความสัมพันธ์และ 
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น เพ่ือให้การจัดการความรู้ของกรมทรัพยากรธรณีมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบมากขึ้น โดยประยุกต์ใช้วิธีการของบริษัท Grooves ในการให้บริการ
เครือข่ายออนไลน์ที่มีข้อมูลและประวัติการท างานและความเชี่ยวชาญของ
วิศวกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกรมทรัพยากรธรณีควรด าเนินการ
จัดท าเครือข่ายบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทางสังคมออนไลน์ 
โดยมีข้อมูลประวัติการท างาน ประเภทความเชี่ยวชาญ และช่องทางการติดต่อ 
เพ่ือให้บุคลากรของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนสามารถค้นหาข้อมูล  
เพ่ือขอค าปรึกษาได้ และประยุกต์ใช้วิธีการของมหาวิทยาลัยชิบะ ที่ได้พัฒนา
แนวคิดการบริหารจัดการการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและความต้องการ
ของนักศึกษา โดยการก่อตั้ง Special University Learning Administrative 
(SULA) ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่
นักศึกษา เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญมีสมรรถนะในการเป็นที่ปรึกษาและสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
เครือข่ายผู้ เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรธรณียังสามารถ 
เป็นประโยชน์ในระดับ ประเทศได้ในกรณีที่มีสถานการณ์ส าคัญหรือเหตุ



พิบัติภัยเกิดขึ้น จะท าให้สามารถค้นหาข้อมูลผู้เชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ 
 การเพ่ิมมูลค่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเติมเต็มสิ่งที่กรม
ทรัพยากรธรณีด าเนินการอยู่และเพ่ิมเติมวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจะส่งผลให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลหรือไม่ ต้องค านึงถึงการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือให้
เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร มีการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีต่าง ๆ มากยิ่ งขึ้น เ พ่ือก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0  
และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และต้องมีการติดตาม
และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรสามารถ 
ช่วยสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนให้ภารกิจของ
กรมทรัพยากรธรณีบรรลุเป้าหมาย และส่งเสริมให้กรมทรัพยากรธรณี 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

 
 
 


