การพัฒนากาลังคนคุณภาพ (Talent Development)
พันจ่าโทจารัส ยิบพิกุล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หลักการและเหตุผล
การมี ก าลั ง คนที่มี ค วามรู้ ความสามารถ ทัก ษะและสมรรถนะที่
สอดคล้ อ งบทบาทภารกิจ เป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ข องส่ ว นราชการ
ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างมาก (Strategic Intangible Asset)
เพราะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ส่วนราชการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่มีความคาดหวังต่อส่วนราชการเพิ่มมากขึ้น โดยที่
ประชาชนในปัจจุบันมีความต้องการในการรับบริการจากภาครัฐที่สะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค เป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องการเข้าถึง
การบริการจากภาครัฐได้จากทุกสถานที่โดยไม่จาเป็นต้องมายังส่วนราชการ
ที่ต้องการติดต่อ ภาครัฐจึงต้องพัฒนาระบบงาน กระบวนการ ขั้นตอน
และวิ ธี ก ารให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ให้ มี ค วามทั น สมั ย มี ม าตรฐาน โดยน า
เทคโนโลยีและนวัต กรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบราชการควบคู่กับการ
พัฒนากาลังคนคุณภาพให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
รวมทั้งมีจานวนที่เพียงพอไม่ขาดช่วง เพื่อให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
จากสภาพแวดล้อมในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
และต่างประเทศ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการในยุคปัจจุบันและใน
อนาคตอย่างมาก
กรมทรัพย์สิน ทางปัญญามีภ ารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ เกิดการ
สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
ให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นหน่วยงาน ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ที่สะดวกรวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ” มีพันธกิจหลักที่สาคัญ 2 ด้าน คือ (1) จดทะเบียน คุ้มครองและ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีงาน
หลักในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แบบผั ง ภู มิ ว งจรรวม การขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และความลับทางการค้า การป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้
เป็นสากลและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและบริบทของประเทศ
ไทย การปกป้ องสิทธิในทรัพย์ สิ น ทางปั ญญาในต่างประเทศรวมทั้งการ
ดาเนิ นการด้านความร่ ว มมือระหว่างประเทศกับองค์กร และหน่ว ยงาน
ในต่างประเทศ (2) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ โดยมีงานหลั ก
ในด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ กับ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานใหม่ ๆ ส่ ง เสริ ม การน าทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ไ ด้

จดทะเบียนแล้วนาไปสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้ง การสร้างความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วน
โดยที่รั ฐ บาลได้ให้ ค วามส าคัญกับ การพั ฒ นาระบบทรัพย์ สิ นทาง
ปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมี
ทิศทางไปในแนวเดียวกัน โดยให้นาเทคโนโลยี นวัตกรรมและทรัพย์สินทาง
ปัญญามาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้งาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นระบบมากยิ่งขึ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึง
ได้จัดทาแผนที่นาทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระยะ 20
ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่ส อดรั บ กับ กรอบยุ ทธศาสตร์ช าติและนโยบาย
ดังกล่ าวข้างต้น โดยมีงานประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 4 ด้านในวัฏ จักร
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Value Chain) คือ (1) การ
สร้างสรรค์ (Creation) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในไทยที่
สามารถตอบสนองความต้ อ งการของตลาดได้ ม ากขึ้ น และส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ประกอบการตระหนักในความสาคัญของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมี
ระบบฐานข้อมูล ทรัพย์สิน ทางปั ญญาที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ตลอดจนมี
บุคลากรด้านการวิจั ยและพัฒนาที่เพียงพอ (2) การคุ้มครอง (Protection)
เพื่อให้งานจดทะเบี ยนทรัพย์สิน ทางปัญญามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เป็นมาตรฐานสากล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และใช้
งานง่าย รวมทั้งมีระบบควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของผู้ตรวจสอบและ
การจดทะเบียน (3) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์(Commercialization)

เพื่ อ ให้ ง านวิ จั ย สามารถตอบสนองความต้ อ งการของตลาด และใช้
ประโยชน์ ใ นเชิ งพาณิช ย์ (4) การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย (Enforcement)
เพื่อลดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่การค้าและบนอินเทอร์เน็ต
และให้ไทยหลุดจากบัญชี Priority Watch List : PWL ตามกฎหมาย
การค้าสหรัฐ ฯ มาตรา 301 พิเศษ ตลอดจนให้ทรัพย์สิ นทางปัญญาไทย
ได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศ และเพิ่มอีก 2 ด้าน คือ (1) การส่งเสริมสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) เพื่อให้ผู้ผลิต ชุมชนพื้นที่
ผู้บริโภค เข้าใจความสาคัญของ GI และมีระบบควบคุมมาตรฐาน และ
รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า GI (2) การปกป้ องทรั พยากรพั นธุ กรรม (Genetic
Resources : GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge : TK) และการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional cultural expression :
TCEs) เพื่อปกป้ องคุ้มครองภูมิปั ญญา ท้องถิ่น (TK) ทรัพยากรพันธุกรรม
(GRs) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (TCEs) จากการ
ลักลอบนาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม และเพื่อให้เศรษฐกิจ สังคมและชุมชนได้
ประโยชน์จากการนา GRs, TK และ TCEs ของไทยไปพัฒนาต่อยอด
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีข้าราชการที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 จานวน
327 คน พบว่าอายุข้าราชการเฉลี่ยทั้งกรมอยู่ที่ 38.61 ปี ซึ่งเป็นอัตราอายุ
เฉลี่ยที่ไม่สูง มีข้าราชการที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จานวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.98 ถือว่ายั งอยู่ ในสถานการณ์ป กติ (ตามหลั กการจาแนก
ผู้สูงอายุของ OECD สัดส่วนของข้าราชการที่มีอายุมากกว่า 50 น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ถือว่าปกติ ร้อยละ 20-35 ต้องเฝ้าระวัง และร้อยละ 35 ขึ้นไป

ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการมีจานวน
มากที่สุด 167 คน คิดเป็นร้อยละ 51.58 ของข้าราชการทั้งหมด สายงาน
วิช าการตรวจสอบสิ ทธิบั ต รมีจ านวนมากที่สุ ด 122 คน คิดเป็นร้ อยละ
37.30 ของข้าราชการทั้งหมด จานวนข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ
ภายใน 5 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) จานวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของข้าราชการทั้งหมด ดังตารางข้างล่างนี้
ตารางจานวนผู้เกษียณอายุราชการใน 5 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565)

ในปัจ จุบั นกรมทรั พย์ สิ นทางปัญญามีกาลั งคนคุณภาพตามระบบ
ข้าราชการพลเรือน โดยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร) 11 คน (ที่ยังไม่ได้
ด ารงต าแหน่ งผู้ เชี่ ยวชาญหรื ออ านวยหรื อบริ หาร) นั กบริ หารการเปลี่ ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร) 1 คน ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 3 คน และผู้นา

คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) 1 คน ซึ่งถือว่ายังมีสัดส่วน
อัตรากาลังคนคุณภาพจานวนน้อยเมื่อเทียบกับอัตราข้าราชการทั้งหมด
327 คน และเมื่ อเที ยบกับ ต าแหน่ งประเภทบริ หาร อ านวยการและ
เชี่ยวชาญในกรมที่มีจานวน 17 ตาแหน่ง ประกอบกับต้องใช้ระยะเวลา
ในการพั ฒ นากลุ่ ม ก าลั ง คนคุ ณ ภาพดั ง กล่ า วเพื่ อ เตรี ย มผู้ น าที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ต าแหน่ ง ประเภท
เชี่ยวชาญ อานวยการและบริหาร และโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล
(นทร) และกลุ่ มนั กบริห ารการเปลี่ย นแปลงรุ่นใหม่ (นปร) หากไม่เข้าสู่
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ก็จะไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ท าให้ ใ นปั จ จุ บั น พบว่ า มี ปั ญ หาในการสรรหาบุ ค ลากร
เพื่อแต่ งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่งในระดั บ ที่สูง ขึ้น ทั้ งในระดับ ชานาญการ
พิเศษ อานวยการ หรือบริหาร โดยขาดช่วงผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลั กเกณฑ์ ที่ ก.พ. ก าหนด และมี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ที่ยังไม่เหมาะสมกับตาแหน่งที่จ ะแต่ งตั้งให้ด ารงตาแหน่งในระดับสูง
ดังกล่าว หากไม่เร่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีกาลังคนคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
เพียงพอสาหรับในการทดแทนตาแหน่งว่างและผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้า ก็อาจจะทาให้ไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรม
ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนวคิดที่ได้จากการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
การฝึกอบรมในประเทศ
จากการฝึ ก อบรมในประเทศเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ในการทางาน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
(Training and Development) เป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะและสมรรถนะ 2) ด้ า นการบริ ห ารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งเป็นกระบวนการในการ
ก าหนดเป้ า หมาย การติ ด ตาม การพั ฒ นางาน การประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านและการให้ ร างวั ล 3) ด้ านการบริ ห ารผู้ มี ศั กยภาพ (Talent
Management) เป็นกระบวนการที่จะแสวงหา รักษาและดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพ
ให้ยังคงอยู่ในระบบราชการ ซึ่งสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนางานได้โดยเฉพาะในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งควร
เน้นเรื่องของการให้ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้รับการ
ประเมินได้มีการพัฒนาอย่างตรงประเด็น รวมทั้งการนาแนวทางในการ
กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่า Objective Key Result : OKR
คือ การกาหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนวัตถุประสงค์ ของงาน มาแทนการกาหนด
ตัวชี้วัดและประเมินผลด้วยระบบ Key Performance Indicator : KPI ซึ่ง
เป็นการประเมินจากสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ทาให้มีตัวชี้วัดมากแต่อาจ
ไม่ได้สะท้อนผลผลิตที่องค์กรต้องการอย่างแท้จริง
การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก
มีการวางแผนเตรียมกาลังคนในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ และมี

การน าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานที่ได้ไปศึกษาดูงาน ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University) มีการวางแผนเตรียม
บุ ค ลากรที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การการเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลั ย เป็ น ที่ป รึ กษาและให้ ความช่ว ยเหลื อแก่นักศึกษา รวมทั้ง
ความเป็ น อยู่ ข องนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น มือ อาชีพ ในด้า นการ
สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การของมหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารจั ด ตั้ ง
หน่วยงาน Special University Learning Administrative : SULA
และมีหลักสูตรในการพัฒนาเรียกว่า Academic Link Professional
Staff Development Program for Education and Learning
Support (ALPS Program) ประกอบด้วยการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ในการสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและการประชุ ม สั ม มนา เพื่ อ ให้ ไ ด้
สมรรถนะครบถ้วนตามที่กาหนด
2) สานักบุคลากรประจาสานักนายกรัฐมนตรี (Cabinet Bureau of
Personnel Affairs : CBPA) มีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นระบบ
มีระบบการคัดเลือกผู้สมัครโดยการทดสอบหรือคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญ
หรือการคัดเลือกด้วยวิธีอื่น ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาทักษะการบริหาร
และความเชี่ยวชาญระดับ สู ง มี ห ลั กสู ตรการฝึ กอบรมทั้งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี ก่อนที่จะได้รับ
ประเมินผลเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการระดับสูง

3) บริษัท อิออน จากัด (Aeon Co., Ltd.) มีการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับ มีการเตรียมกลุ่มกาลั งคนคุณภาพเพื่อพัฒนาเป็นผู้บริหารอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
(1) ระดับต้น (Junior) มีการฝึกอบรมหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม
พนักงานบรรจุใหม่ การฝึกอบรมเบื้องต้นของบริษัท โดยที่พนักงานใหม่จะได้รับ
การพัฒนาใน 3 ปีแรก 3 ระยะ เพื่อให้มีทักษะทางด้านการบริหารคน คือ ระยะ
ที่ 1 เพื่ อให้ สามารถปฏิ บั ติงานได้ ตามที่ก าหนด เช่ น การรายงานและการรั บ
คาปรึกษาจากผู้อาวุโส การสื่อสาร เป็นต้น ระยะที่ 2 เพื่อให้เป็นผู้นาทีมเล็ก ๆ
และเป็ น การศึกษาคน เช่น การสร้ างแรงบั นดาลใจ การทางานเป็นทีม
การแก้ไขปัญหา เป็นต้น ระยะที่ 3 เพื่อให้เป็นรองผู้จัดการ เช่น การเป็นผู้นา
การบริ หารจั ดการ การฝึ กอบรมภายในแต่ละธุรกิจหรือแต่ละบริษัท การ
ฝึกอบรมข้ามกลุ่มธุรกิจ การฝึกอบรมโดยโรงเรียนสอนธุรกิจอิออน เป็นต้น
(2) ระดั บกลาง (Middle) เป็ น การพั ฒ นาและรั ก ษาก าลั งคน
คุณภาพ ซึ่งมีระบบการสรรหากาลังคนคุณภาพเพื่อนามาพัฒนาและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งต่าง ๆ มีการพัฒนาทีห่ ลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมพัฒนา
ทัก ษะ การฝึ กอบรมและการศึ ก ษาภายนอก การฝึ ก อบรมการบริ ห าร
จัดการระดับต้นจากโรงเรียนสอนธุรกิจอิออน เป็นต้น
(3) ระดับอาวุโส (Senior) เป็นการพัฒนากาลังคนคุณภาพเพื่อเป็น
ผู้จัดการและผู้นาที่มีการเติบโตทางธุร กิจ โดยการศึกษาที่มหาวิทยาลั ย
อิออน มีหลักสูตรการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาทักษะทางบัญชี
ธุรกิจ การบริหารจัดการระดับอาวุโส การฝึกอบรมทั้งในและนอกประเทศ
เป็นต้น

นอกจากนี้ บริ ษั ท อิ อ อน ยั ง มี ร ะบบการรั ก ษากลุ่ ม ก าลั ง คน
คุณภาพ โดยกาหนดให้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความสาเร็จในอาชีพ
ของตนเอง มี การน าเงิ นของตนเองร้ อยละ 10 มาใช้ ในการพั ฒนา การสั่ งสม
ประสบการณ์ ให้มีการปฏิบั ติงานหลากหลายรู ปแบบ หลากหลายประเทศ
หลากหลายขนาดธุรกิจ และหลากหลายธุรกิจ โดยแต่ละประสบการณ์
ต้องมีความแตกต่างกัน 2 ประเภท หรือมากกว่า
4) สานักงานบุคลากรแห่งชาติญี่ปุ่น (National Personnel
Authority : NPA) มีระบบการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการอย่าง
เข้มข้น และมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรก
บรรจุ มีหลักสูตรฝึกอบรมในระดับตาแหน่งต่างๆ เช่น ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ ระดับบริหาร มีการส่งข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งใน
และต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะ
เพื่อปรับ ระดับตาแหน่ง เช่น หลักสูตรส าหรับเจ้ าหน้าที่ หลักสูตรสาหรั บ
หัวหน้างาน หลักสูตรสาหรับผู้ช่วยผู้อานวยการ ส่วนข้าราชการภูมิภาคก็มี
แนวทางในการพัฒนาข้าราชการอย่างชัดเจนโดยเริ่มจากข้าราชการบรรจุ
ใหม่ เจ้าหน้าที่ระดับกลาง หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จัดการ ระดับรองอธิบดีและ
ระดับอธิบดีภูมิภาค
5) บริษัท Mynavi Corporation มีเทคนิคในการพัฒนาบุคลากร
ที่เรียกว่ า Movication คือ Move + Simulation+Education โดยการ
จัดทาเป็นภาพยนตร์ จ าลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทาให้มีประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น

6) บริษัท Grooves จากัด มีระบบการสรรหาบุคลากรโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ให้ผู้สนใจสามารถกรอกประวัติข้อมูล
ของตนเองได้ มี ร ะบบที่ ใ ห้ วิ ศ วกรแต่ ล ะคนสามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การ
ฝึ ก อบรม ประวั ติก ารท างานและประสบการณ์ แ ละแสดงเป็ นกราฟใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อให้บริษัทที่สนใจสามารถคัดเลือกเข้าทางานที่
ตรงกับความต้องการ ซึ่งในอนาคตจะนาระบบการคัดเลือกบุคลากรด้วย
วิดีโอ และการนา Artificial Intelligence : AI มาใช้ในการ Matching
เพื่อสรรหาบุคลากรที่ตรงกับความต้องการ
ข้อเสนอการพัฒนากาลังคนคุณภาพ (Talent Development)
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตามที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ก าลั ง คนคุ ณ ภาพ
เพิ่ม มากขึ้น และเพีย งพอส าหรั บ ในการทดแทนต าแหน่ง ว่า งและผู้ ที่จ ะ
เกษียณอายุราชการในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้า เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมได้อย่างราบรื่น จึงมีข้อเสนอในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
ส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่ มกาลั งคนคุณภาพที่ มีอยู่ ในปัจจุบั นให้ ได้รั บ
การพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนทุนรัฐบาลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่ น ใหม่ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก.พ. ก าหนด เข้ า สู่ ร ะบบข้ า ราชการผู้ มี
ผลสั ม ฤทธิ์ สู ง (HiPPS) ให้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากมี ทุ น ในการพั ฒ นาทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ และให้มีการพัฒนาหมุนเวียนตามกรอบสั่งสม
ประสบการณ์อย่ างจริ งจั ง ซึ่งจะทาให้ข้าราชการผู้มีผ ลสั มฤทธิ์สูงได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ในการทางานอย่างถ่องแท้ทั้งในเชิงลึกและเชิง

กว้ าง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ แนวทางการพัฒ นาการสั่ ง สมประสบการณ์ ข อง
บริษัท อิออน จากัด ที่ให้มีการปฏิบัติงานหลากหลายรูปแบบ หลากหลาย
ประเทศ หลากหลายขนาดธุรกิจ รวมทั้งให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จั ดท าแผนพั ฒนาก าลั งคนคุ ณภาพที่ ตรงต่ อความต้ องการของกรม
ทรั พย์ สิ น ทางปั ญญา ซึ่ ง ไม่ ใช่ นั กเรี ย นทุ น รั ฐ บาล หรื อ นั ก บริ ห ารการ
เปลี่ ย นแปลงรุ่น ใหม่ หรื อข้าราชการผู้ มีผ ลสั มฤทธิ์สู ง (HiPPS) โดยเป็น
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน หรือหน่วยงานในกรมฯ ที่เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ เป็นผู้ที่สามารถสร้างผลงานให้กับ หน่วยงานได้อย่างโดดเด่น
มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อพั ฒนาบุ คลากรเหล่ านี้ให้ มี จานวนที่มากพอ
ในทุกๆ กลุ่มงาน เพื่อทดแทนหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย ผู้อานวยการ
สานัก/กอง/ศูนย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในอีก
5 - 10 ข้างหน้า เพื่อมิให้มีการขาดช่วงผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว โดยการนา
กลไก P-R-I-D-E ของสานักงาน ก.พ. มาใช้เป็นเครื่องมือการเตรียมกาลังคน
คุณภาพตามบริบทและความต้องการของกรมฯ ซึ่งกรมฯ เป็นผู้กาหนดและ
ออกแบบ สาระ เทคนิคและวิธีการในทุก ๆ กระบวนการของการบริหาร
ก าลั ง คนคุ ณ ภาพ ตั้ ง แต่ การวางแผน (Planning) โดยการทบทวน
บทบาทภารกิจและกาลังคนวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต จัดทาแผนกาลังคนคุณภาพให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและ
ประเด็นที่ท้าทายต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง การสรรหาและการ
คั ด เลื อ ก (Recruiting & Selecting) โดยการก าหนดนิ ยามก าลั งคน
คุ ณภาพ คุ ณสมบั ติ และคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ รวมทั้ งออกแบบและ

เลือกใช้เครื่องมือการสรรหา ให้สามารถประเมินคุณสมบัติและคุณลักษณะ
ตามที่กาหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และให้ได้คนที่ใช่สาหรับ
กรมฯ การเสริ ม สร้ า งการมีส่ ว นร่ ว ม (Institutionalizing) โดยมี ก าร
สื่อสารภายในองค์กรให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตระหนักถึงความสาคัญ
ความจาเป็นและประโยชน์ของการบริหารกาลังคนคุณภาพ และเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ผ่านคณะกรรมการที่กรมฯแต่งตั้ง การพัฒนา
(Developing) โดยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาก าลั ง คนคุ ณ ภาพ ออกแบบ
ระบบและรูปแบบการพัฒนาให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวางระบบ
การหมุนเวียนงาน การสอนงานและการมอบหมายงาน การติดตาม การใช้
ประโยชน์ (Evaluating & Monitoring) โดยการกาหนดแนวทางการประเมิน
และติดตามการใช้ประโยชน์ กลุ่มกาลังคนคุณภาพ วางระบบการรักษามาตรฐาน
และระบบการเสริ มสร้ างแรงจู งใจ โดยเชื่ อมโยงกั บระบบการประเมิ นผล
การปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายงาน
จากข้ อ เสนอดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ การน าแนวทางของ
มหาวิทยาลัยชิบะ สานักบุคลากรประจาสานักนายกรัฐมนตรี และบริษัท
อิออน ที่มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีระบบการคัดเลือก
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินผล และการแต่งตั้ง นอกจากนี้การ
ออกแบบหลั ก สู ต รจะน าเทคนิ ค ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เ รี ย กว่ า
Movication ของ บริษัท Mynavi มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรซึ่งจะทา
ให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

